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 باتكلا اذه

 وحصت تادب  نويرامعتسالا اهيمسي امك  ءادوسلا ةراقلا ايقيرفأ

 بوعش تماقو ٠ اليوط اهب تلبك ىتلا دافصأالا مطحتو « اهتوفغ نم
 ' ناك يذلا ىبرو'الا رامعتسالا دض. ةمراع تاروثب ءارذعلا ةراقلا

 , ةسيلوالا اهدراوم ىلع لوتسيو « اهتاريخ بهنيو « اهمد فزنتسي
 ٠ قبطم لهجو + عقدم رفف يف اهبوعش كرتبو « اهلورتبو

 ةيوق , ءارذعلا ةراقلا ىف ىرسن ء ةبررحتلا تاكرخلا تادب لوقن

 ىديالا قراطم تحن ئواهتي ىذلا رامعتسالا مادقأ تحن ضر'الا مدمدت"
 ٠ لالقتسالاو ةيرحلا ىف اهقحب ةئمؤل#

 دي اهترطسسم ++ ةئزحم ةصق « ايقيرفآ ىف رامعتسالا ةصقو
 راتس تخل ايقيرفأ نويدامعتسالا لخد دقف ٠ عادخلاو ردغلاو ةنايخلا .

 ىفمو ٠ رخآ ائيح رانئلاو ديدخلا ةوقبو , ائيح ةراضحلاو ةيندملا رشغ

 كرن ىنح « ةوارض ىف نييقبرفالا ءامد ىف ملي « عشجلا رامعتسالا
 - 1 ةايحلاب ضينت الو « ىثولا نوكس نكست ال ءامذ ايقيرفآ بوعش

 نم احدر  ملظلل تناكتسا نا ىهو « ادنأ رهقث ال بوعشلا نأ دبب

 ديعتسيرابجلا قالمعلاك ضهنت ٠٠ مث ءاهحارج دمضت ىكل امناف نمزلا
 0 « رامعتسالا هئم اهبلس ىتلا هتبرخ :

 ايقيرفأ رارحأ نيب بسن ىذلا « رابجلا عارصلا روصب باتكلا اذهو
 اراصتنا رارحالا راصتناب عارصلا اذه .ىهتلا دقو ٠ رامعتسالا نيبوي

 ضعب ىف اسمئاق لازامو « الثم انافك ايقيرفآ نادلب ضعب ىف الماك
 عارصلا اذه امتح ىهتليسو «2 اينيكو نورمكلاك ىرخ'الا نادلبلا

 ٠ رشثلا ىوق ىلع ررحتلا ىئوق راصتناب بيهرلا



  ىبرعلا ءىراقلل  بانكلا اذه مدقت ذا « ةيسايس بتك ةلجخ » ناو
 هتاسساردلاو مولعلل ادهعم  ابيرق  ةرعاقلا ىف دجن نأ وجرت
 انلوقعومف قلخيو اننويع مامأ ةراقلا ىخاون فشكل ىعسب « ةيقيرف'الا
 ضراالا ءاحنأ لك نم نيلماعلا لك عه كراشيو اريثتسم ايقيرفا ايعو
  قحب ربتعن رصم نآال كلذو ٠ اهتيهافرو ةراقلا بوعش مدقت ىلع
 ىجراخلا ملاعلاب اهتلص ربتعت ىتلاو  ةراقلل لامشلا بابلا ةسراح

 هدوعتسو « ةيقبرفالا ةرافلا نم صلقتي ىبدو'الا رامعتسالا لظ نا

 هيقيرفأ حبصتو « نييقيقحلا اهباحصأ ىلا امتح ةببيظلا ضرالا

 ٠ نييقيرفالل

 « ةيسايس بتك ةئنجج »





 تمض ىتح « اهرازوأ ععضن ىلواالا ةيئاسعلا برحلا تداك ام

 ء ايقيرفا ىف ايناملا تارمعتسم مظعم اهتيروطاربما ىلا ايناطيرب

 « ءادوسلا ةراقلا كلن ىفارا نم ربك'الا مسقلا ة 0 رمعتسم تحبيصأف

 ,لوفأ بارتقاو ,« ىصق'الا قرشلاو دنهلا عايض دعب تحبصأ ىتلا

 رامعتسالل دبحولا لملألا * طسوالا قرشلا نم رامعتسالا مجن

 ٠ ىناطيربلا

 6 ىف ةيناطيربلا ةموكسحلا ةيجراخ ريزو نفيب رثسملا لاق دقو.
 برغ داحنا معدي نأ بجي مومعلا سلجم ماهأ 19544 ةئس ربياني

 ىف ىتلا راحبلا ءارو ف تاكلتمم نا « ةيداصتقالا ةيحانلا نم ابروأ

 ىضارالا هذه ٠ « لاغتربلاو ادئلوهو اكبجلبو اسنرفو ايناطبرب ةدهع

 ةبروأ تدارأ ول ٠٠ ةلئاه تايناكماو ةيثاذغ داومو ماخ داوم اهب

 ٠ « تايناكمالا كلث ىمنن 3 نأ اهيلعف « « ايلاع انزاوت ققحت نأ ةيبرغلا

 لوألا رطسشلا الا نوكت' ال ىهو 2« هذه ةيداصتقالا ةطخلا نأ ديب

 ءاعدحو ةيبروالا ةيرامعتسالا لودلا ناش نم تسبل ةماعلا ةطخلا نم

 ءرواهنزيا عورشمو « ةدحتملا ابروأ عورشمو ابروأ برغ عورشم ناف

 هتايالولا ةيجراخ ربزو سالاذ رتسوف نوج رتسملا عنص نم « اعيمج
 ' ++ ةيكبرمالا ةدحتملا

 ةلقتسم ةيبرغلا ابروأ لعجلن' نا ايقيرفا عيطتسلا » : سالاد لوقبو
 ٠ « انفده وهو « ةيقرشلا ابروأ نع لالقتسالا مامت

 « شكارم ىدص » ةدبرج ترشن + ١95609 ةئس وبلوب رهش ىقو

 برغملا ىف ++ برغلا ططخ باهساب اهيف تفضصو نالاقملا نم ةلسلس

 ةليدم ىف ىكبرمالا ىجينارتسالا ناريطلا حالسل ةماعلا ةدابقلا عقن

 .« ىامول » لارتجلا ريدي كانه نمو « اكزاربن » ةبالو ىق « اهابوا



 سال

 ,ىتاثلاو + ىداهلا طبحملا نم رزج ىق لؤالا : ملاعلا ىف ةثالث زكارم

 ولصه ىجيتارتسالا نارطلاو ٠ سشكارم ىف ثلاثلاو « ايناطبرب ىف

 ٠+ برخلا ةلاح ىف ةيرذلا لبانفلا ءاقلاب صتخملا

 زكرم نم ةيسنرفلا ةيكيرمالا تسلا دعاوقلا رادت شسكارم ىفو

 درط نأ دعب « ءاضيبلا رادلا نه ارته وليك ؟ه دعب ىلع « روساول »
 ٠ ةرواجملا بزعلا نم ىبرع «ءر*٠٠

 رثازجلا ءائيم نأ اندجو <« سلون مث رئازجلا ىلا اقرش انلقتنا اذاو

 9 ' طسونلا ضيبأالا رحبلا ىف لورتبلل عدوتسم لوأ حبصأ

 ٠ ةيكبرمأ ةيناطبرب ةدعاق ايبيلو

 ٠ ابابا سبدآ ىف ةيكيرما ةدعاق اهب ةسبخلاو

 طابسفلاو طابسفلا فصو دولجلا ىلع زئاوجلا عزوت_اينبك ىفو

 ٠ ( وام ب ىاكا ) نييئادفلا نم ددع ربكا نولتقي نيذلا

 ٠موينارواالا مجانم ىنغأ دجوت ةيكيجلبلا وفنكلا ةرمعتسم ىفو
 : لوقي ةيرذلا ةقاطلا نع هباتك ىف « بوهروب » روتكدلا بتكو
 ىديآ نبب عيفرلا ماخلا موينارو'الا نم ةثاملا ىف 4١ نأ ءاربخلا يدق »

 ش * 6< اكبرمأ

 ىف ةيجراخلا نوئشلا ةلجل سيئر 4 جرين دلف »م نشسملا حضوأ دقو

 نأ هئافو دعب ترشن رشنأ' ىتلا هتاركذم ىف ىكبرمالا خويسشلا سلجم

 ىف اماه اطرش + /١9541 ةئس ىف تعضو ةيكبرماالا ةدحتملا تابالولا

 اكيرماال ايناطيرب لزانت وه « ايناطيربك لاشرام ةدعاسم حنم لباقم

 ةيكيجلبلا وفثكلا ةرمعتسم ىف مويناروالا تاكرش ىف اهمهسأ نع
 8 - ىكيرمالا ريثويلللا ب « رلفكود'» ىرتشا ةئسلا سفن ىفو

 ةكرش ةثاه ىرتشا امك « مويناروالاو بهذلا مجالم نم اريبك

 ٠ ايقيرفا بونج ىف ىرخآ ةيعانص



 +١508 ةئس سرام ددع ىف « لببت دلنوار » ديرج تبتك دقو
 سنوثو شكارم نه لكل ةبجينارتسالا ةبمشا'الا نا » : لوقت

 ةيرحبلا تادايقلا ناش نم ىه ةيسنرفلا ةيبرغلا ايقيرفاو رقشغدمو

 هذسه ذاقلا نكمي نلو ٠٠ اسعم ةيسنرفلاو ةيناطيربلاو ةيكبرمالا
 الا ىبرغلا ركسعملا ةريظح ىف اهئاقباو ىسورلا وزغلا نم قطانملا
 . « اهيف ةيبرقلا ثاوقلا عيمج ديحوتب

 «, رامعتسالا ىلع ضافتنالا لامعأ ناف ٠٠ ءىش نم نكب. امهمو
 , ةيريرحت ةكرسح عورأ اينيك ىفف +٠ ايسآو ابقيرفأ معن تدب
 ٠٠ لاموسصلا ىفو ٠٠ ةيرحلا ىلا امهليبس ىف ابرجينو ادتغوأو
 ناكم لك ىفو ٠٠ بهذلا لحاسو ٠٠ دئالاساينو ٠٠+ نورمكلاو

 ٠١, لالقتسالاو ةيرحلا ىف اهفح نع ةلضائم « بوعشلا بهت ٠٠

 ىتلا « ةيحلا بوعسشلل « ةلثمأ درو  باتكلا اذه ىف . نخنو
 ٠٠ ةميركلا ةرخلا ةايحلا ليبس ىف حفاكت





 أم -

 اا 001١م.

 سارو ابموأ رهن نيب اميف ىدنهلا طيحملا لحاس ىلع اينيك عقت
 ددع غلبيو ٠ ةدنغوأو ايروتكف ةريحب ىتح لخادلا ىف دتمتو ٠ كيد

 : ءالؤه نمو , ةمسن هر5ءؤر#“٠٠+ اهناكس

 ىبروأ ؟ةرم 3-5

 ىدنه كرك

 ىبرع | ؟؟رذدع

 ؛ ىقيرفأأ هرءةةرإ*+

 « ةيلاغتربلا قيبمزوم ةرمعتسم نم لامشلا ىلاو 1885 ةنس لبق

 ىف رامعتسالا راظنأ بذجت نأب ةليفك .« ةعساو ةقطنم بتمث تناك
 ناك اسمنيب 2 ةيبروأ ةلود ى'ال ةكولمم نكت مل ذا , بسانملا تقولا

 ةنسلا كلت ىفو ٠ اهيلع ةدايسلا قح' ىعدي رانجنز ناطلس

 ضعب هعمو « رابجنز ىلا زرتيب لراك ىناملالا رماغملا لصو ( 18484 )
 ةيراجتلا تويبلا كح مهل اهمدق ىتلا ةنوعملا لضفبو ٠ قافرلا

 ىتح مايأ ةرشع ضمت ملو « لخلادلا ىد اولغوت رابجنز ىف « ةينامللا
 ءامعزلا نم ددع نم اهيلع عقوم ةدهاعم ةرسشع ىلثا هعمو لجرلا داع

 عاطتسسا دقو ٠ اهنم ضرغلاو اهتقيقح اوكردي مل نيذلا نيينطولا
 مبرم ليم ١6٠ر٠ اهردق ةحاسم عضي نأ تادهاعملا هذهل ةجيتن

 داعو ٠ اهأاشنأ نأ قبس ىتلا ؛« ةسيناملالا ةكرشلا ةيامح تحن

 ايقيرفأ » ةكرش مسا اهيلع قلطأو ةكرشلا ميظنن' داعأ ثيح نيلرب ىلا

 نلعي نأ ىلع « كرامسب » لمحي نأ عاطتساو ٠ « ةيناملالا ةيقرشلا
 ذا ىلناملالا ريزولا فرصت نم سائلا شهد دقلو « 'اهل ةموكملا ةبامح

 كرامسب نأ ةقيقحلا نكلو « زرتيب عورشمل اضراعم ناك هنا نوملعي
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 .ناك اذا الا ايباجي | افقوم ذختي نا ديرب الف رذح ىف فرصتي ناك

 ايسآ ىف زيلجنالا لغاشم نم'مغرلا ىلعو ٠ عورشملا فيلح حاجنلا
 ..ىلا جابترالا نيعب اورظني مل مهناف « ىسورلا عسوتلا ىلع ةبنرتملاو
 لوصو لبقو ٠ ةيقرشلا ايقيرفأ ىف ايناملا اهلّذبت ىتلا دوهجلا كلت
 ىراه ريس ىزيلجنالا فشتكملا لغوت لئالق روهشب « زرتيب لراك »
 عم تادهاعملا نم اددع دقعو وراجنتمبلك لبج ةقطنم ىلا نوتسنوج

 .ناك الو 5 يي ةنمس ىف كلذ ناكو نيينطولا ءامعزلا ضعب

 ةيبروالا لودلا ت تقفتا دقف ايقيرفأ قرش ىف عامطأ تيس نان

 فالخلا هجوأ ةيوستل ةدجل فيلأت ىلع ايناملاو اسنرفو ارتلجنا : ثالثلا

 ؟ رابجنز ناطلسل اكلم ةقطنملا تناك اذا ام ررقتلو « اهنيب

 راسيجنز ىتريزجب ناطلسلل حمتست هب اذاف ةنجللا رارق ردصو

 ليم 5٠٠ اهلوطو لايمآ ٠١ اهضرع ةيلحاس ةقمش بناج ىلا ايمبو

 ةيلحاسلا ةقطنملا هذه ءارو اميف امأ ٠ ايناملال ةيبونجلاو « ايناطيربل
 ,ىثح ايرغ دتمي دهيدحتلا طخ ناكو ناملالاو زيلجنالا همستقا دقف

 «٠ رششغدم ىف اسنرف دي تقلطأ كلذ لباقم ىفو ايروتكف ةريحب

 .ايقيرفا ةكرشو ةيروطاربمالا ةيقرشلا ايقيرفا ةكرش تمدقت انهو
 ةصاخلا ذوفنلا ةقطنم راجتتسا نابلطت ناطلسلا ىلا ةيناملالا ةيقرشلا

 ٠ امهنم لكب

 .لءاست و٠ فالخلا عضوم تحبصأ ىتلا ىه ةيلخادلا ةقطنملا نكلو

 وغنكلا ةلودن ىقتلت ىتح ايناملال عسوتلا ةيرح كرتن له : نيلجنالا
 .ىناطيربلا عورشلملا ىلع' قب يرطلا دست كلذبو اقيناجنت ةريحب ١ دنع ةرحلا

 بونمحلا ىصقأ ىف سأرلا ة ةئيددم نم ةراقلا ربع ىديدح طخ دمب ضصاخلا

 ؟ لامسشلا ىف ةرهاقلا ىلا

 8؟ ناملالا مأ زيلجلالا بيصن نم ادتغوأ نوكث لعو

 .لصو امدنع اصوصخ 4 ناهذإلا لغشت ةيناثلا ةلاسملا تدذهخأو



 هم ١5

 عورشملانكلو ٠ اهكلم عم ةدهاعم دقعو ادنغوأ ةمصاع ىلا زرتيب لراك

 ارتثلجناو اينالأ تعقو +١85٠ ةنس ويلوي لوأ ىف هن”ال كلذ « لصف

 ةريزج هبش ىلع ايناملأ تلصح اهاضتقمبو « دنالوجبله » ةدهاعم

 لباقم ىفو , اهسفن ايناملال ةيجيئارتسالا ةيمهالا تاذ « دن الوجيله د

 ىف اهيواعد نع تلزانت ( ةيقرشلا ايقيرفاب صتخي اميف ) كلذ
 لحاس ىلع ةعقاولا ) وتيو ةقطنمو ابمبو رابجنز ىتريزجو « ادنغوأ

 ةصرفلا ايناطيرب تلغتساو دنالاساينو ( ةيناطيربلا ةيقرشلا ايقيرفأ
 ٠ ادنغوأو ابمبو رابجنزو دنالاساين ىلع اهتيامح تنلعأف

 ةكرش لاوحأ صحفل ةنجل تلسرأ دق ةيناطيربلا ةموكحلا تناكو

 خيرات نا ) ةنجللا ريرقت ىف ءاجو « ةيناطيربلا ةيقرشلا ايقيرفا
 ةريخالا سمخلا تاونسلا لالخ ةيناطيربلا ةيقرشلا ايقيرفا ةكرش
 ىلع تماق ىتلا ةبرجتلا قافخا ءالجب ناحضوي « ةنهارلا اهتلاحو
 نم ءزجلا اذهب صتخي اميف © ةدحاو ديأ ىف ةراجنلاو ةرادالا عضو

 ةبسنلاب لضفأ نوكي ماظنلا اذهل دح عضوب عارسالا ناو « ايقيرفأ
 ( اهسفن ةكرشللو « ةيناطيربلا ةراجتلاو ةينطولا بوعشلا ىلا

 ايقيرفأىف اهتاكلتممو ةكرشلا قوقح ةيناطيربلا ةموكحلا ترئشاو
 تنلعأ ١855 ةنس ىفو 2 هينج نويلم عبر لباقم ادنغوأو ةيقرشلا

 ةيقرشلا ايقيرفأ ىلع اضيأ ةيامحلا تنلعأ امك , ادنغوأ ىلع ةيامحلا

 , اشاقين دنع ىهتنت ةريخالا دودح تداكو ىلاتلا ماعلا ىف ةيناطيربلا

 ىلوالاو ؛ وموسيكو اشاقين تاعطاقم اهيلا تفيضأ ١41١5 ةنس ىفو

 , ادنغوأ نم تعطتقاف ةيناثلا امأ ,« ضيبالا لجرلا ىنكسل حلصت

 ءايروتكيف ةريحب ىلا ةيناطيربلا ةيقرسشلا ايقيرفأ دودح تلصو كلذبو

 لوكسم بودنم ةيمحملا هذه سأر ىلع ناك ةيامحلا نالعا ذنمو

 ليربأ لوأ نم تحبصأ اهنكلو : ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو مامأ
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 ةئسس ربمفول ىقو « تارمعتسملا ةرازو صاصتخا نم ١9٠06 ةنس

 ٠. لالتحالا تاوقل دئاقو مكاح فارشا تحل تعضو 7

 ةيناطيربلا تاكلتمملا ىلا اهمض ررقت ١57١ ةنس ويلوي ”؟ ىفو
 ٠ جالا تارمعتسم نم تحبصأ كلذبو « اينيك ةرمعتسم مساب

 اهراجئتسا قبس دق ناك ىتلاو ؛ لحاسلا ىلع ةعقاولا ىضارالا امأ
 ٠ « اينيك ةيمحم » مسا اهيلع قلطأ دقف رابجنز ناطلس نم

 اهاضتقمبو ايلاطيا عم ةدهاعم تعقو 614 ةنس وبلوي ١5 ىفو

 يناطيربلا بناجلا ىلع ةقطنمو ابوج رهن نع ايلاطيال ايئاطيرب تلزانت
 ايمسر ميلستلا مثو « ليم ١٠١٠و 5٠ نيب اهضرع حوارتي رهنلا نم
 نم ءزج نع ايناطيرب تلزانن كلذبو 2 1970 ةنس ويلوي 56 ىف
 . رمالا ىف ىأر مهسفنأ دالبلا له'ال نوكي نأ نود اينيك

 ةياهن ىثح اينيك رامعتسا ةيادب ذنم هنأ باتكلا ضعب ظحاليو

 ؛ نيثلثلا رارقمب اهناكس ددع صقانت ىلاحلا نرقلا نم ريخالا عبرلا
 ببسب كلهو « ىلوالا ةيملاعلا برحلا لالخ ه0١ر٠+٠+ مهنم تام دقف
 3 ليدل دلديل ةئس ىف ١ةءرو٠٠ ازنولفنالا ءادوو ةعاجلملا

 مهددع ناف « نييبروالل ةبسنلاب امأ « نييقيرف؟الل ةبسنلاب. اذه

 2 1915١ ةنس ىف 9ر١0 ىلا 191١ ةئس ىف الراا/5 نم مفئرا
 ٠ ةمسلن 7١ر0 ىلا ريخالا ٍددعلا عفثرا ١977 ةنس ىفو

 ءارو نمكت ىتلا ةيسساسالا لماوعلا ىلع فرعتلا انل حاتي ىكلو
 ةيرامعتسمالا ةسايسلل. ضرعتن نأ“ انل ىغبني 2 اينيك بعش ةروث
 ,ىداصتقالا ل ماعلا لثمث ةقيقحلا ىف  اهنال ىضارالا ءازا تعبقا ىتلا
 اهكلمي ىتلا تارمعتسملا ىف اهدجن ىتلا , ةيموقلا ةكرحلا ىف

 ' ٠ ةيقيرفالا ةراقلا ىف ضيبالا لجرلا
 « ةرادالا نع ىقيرفالا داعباو ٠ ىرصنعلا زيبمتلا ةسايس نا

 لجرلا نيكمت اهفده « ةييعامتجالا هتايح ىلع ةضورفملا دويقلاو
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 تناك املو ٠ تارمعتسملا تايداصتقا ىلع ةرطيسلا نم ضيبالا

 ىضارالا تبستكا ىداصتقالا ماظنلا ىف ىسيئرلا رصنعلا ىه ةعارزلا

 دالبلا لممأو ىبروالا رمعتسملا : نيفرطلل ةبسنلاب ىوصق ةيمهآ
 ٠ نويلصالا

 نم ىضارالا ىلع ذاوحتسسالا ىف نويناطيربلا نورمعتسملا أدب

 عساتلا نرقلا ةيادب ذنم ةيقرشلا ايقيرفأ ةكرش نم وأ نييئنطولا
 ريس اهيياسأ عضو ضيبلا ىديأ ىلا ىضارالا لقن ةسايسو : رشع

 هنأ ىري ناك ذا ١9٠0٠ ةنس ايماس ابودنم نبع ىذلا تويلا لراش

 ققحتي الو « اهتاقفن ىطغت نأ نم تتشنأ ىنلا ةيديدحلا ةكسلل دبال

 لالغتسسمالا وأ ناكسسلا نم ةيلاخلا قطانملا ءلمب الا فدهلا اذه

 * نيرمعتسملاب

 ىلا اينيك ليوحت ىه ةيادبلا ذنم ةموسرملا ةسايسلا تناكو
 19٠١5 ةئسس ىف ايناطيرب تدارأ دقو ٠ .ضيبالا لجرلل ةرمعتسم

 نطو ءاسسشلا ىف اهل ةعباتلا ةيقرشلا ايقيرفأ نم ءزج صيصخت'

 كلذو « ذيفنتلا زيح ىلا جرخت مل ةركفلا نكلو ؛ ةينويهصلل ىموق
 ىلا علطتت تناك اسهنال . ةركفلا تضراع ةيملاعلا ةينويهصلا نال

 ضرالا تربتعاف « ىعاطقالا ماظنلا ابنيك ىف ايناطيرب تقبطو
 نيرجاتسم نويئنطولا اهباحصأ نوكي نأ ىلع ىناطيربلا جاتلل اكلم

 اقبط رسخآ ىلا ناكم نم مهلقنو مهنم ضرالا عزن ىنبستي كلذبو
 ٠ تاطلسلا هارث' ال

 بودنملل ةيناطيربلا ةموكحلا تلوخ ( 14+؟ ) ةئسلا سفن ىفو
 ةنسسلا سفن ىف ردصو « ءاشي نمل جاتلا ىضارأ لقني نأ ىماسلا
 ميب قح مكاحلل حبصأ هاضتقمبو « جاتلا ىضارآ نوناق ( اضيأ )
 دلعو 2 ةئنمسس 59 ةدمل اهريجأنو نادف ٠٠٠١ ةباغل ديرب نمل ىضارالا



 تا

 صنو ؛ ضيوعت نود ةموكحلا ىلا ضرالا دوعت راجيالا ةدم ءاهتنا
 ضرالا نع لزانتلا رجاتسملل زوجيال هنأ ىلع كلذك نوناقلا
 0 ىماسلا بودنملا ةقفاومب اللا

 2« ىبروالا رمعتسملل تادعاسملا مدقنت ةمكاحلا تاطلسلا تناكو

 هينج 7١١ر٠٠٠ نييبروالا نيحالفلا ىلإ تمدق ١955 ةئس ىف الثمف
 رئاسخلا دض مهتيامح نع الضف ةديدج ىضارأ لالغتتسا ىلع مهتدعاسلل

 دالبلا لعل اذهك اًئيش لعفت مل امئيب ء اهل نوضرعتي دق ىتلا
 ٠ نيبلصالا

 اهرفوأو ىضارالا ىنغأنم ةريبك تاحاسم حنم نأ هيف كش ال اممو

 اهركتحي ةيداصتقالا ٌةوقلا نأ هائعم سيبروالا نم ريسي ددعل اجاتنا

 ٠ ضيبالا لجرلا
 ةرولب تفرع ىتلا اينيك ىف ةيئطولاا ةروثلا رمأ مفافث امدنعو

 ةيئائثتسسالا نيناوقلاو ؛ ةيركسعلا تاوقلا تزجعو « وام واملا ه
 ىلا ةيناطيربلا ةموكحلا تأجل « اهيلع ءاضقلا نع ءىراوطلا ةمظنأو

 ٠ ةموكحلل حصناا ميدقتو قيقحتلل ةئنجل نييعت

 ىف ةمئاقلا عاضوالا ةساردل + ةنجللا تلكش ١91١؟ ةنس ىفو

 عفرو .« نييقيرفالا ناك سلا نوئشو اهدوست ىتلا لاوحالاو اينيك'
 رومالا ةجلاعل اهتاحرتقمو اهتايصوت هنمضت ةموكحلا ىلا ريرقت
 ٠ ايئيك ىف ,ظنلا رارقاو لكاشلملا ةهحاومو

 اريرقت ةيكلملا قيقحتلا ةنجل تردصأ ١550 ةئس وينوي ١١ ىفو

 ماقرأ ىلع ةنجللا سرقت ىوتحا دقو ٠ اهلكاشمو اينيك نع امخض

 حدافلا ملظلاو نيغلا لع ليلد رسكأ تءاجو « ةروطخلاىف ةياغ تانايبو

 ٠ ىنيكلا بعشلاو ىقيرفالا رطقلا كلذب نيلزانلا
 ؟٠٠و نييالم ه غلبي نييقيرفالا ناكسلا ددع نأ ريرقتلا ىف ركذو

 2« نييناطيربلا نم مهمظعمو ٠ ضيبلا ناكسلا ددع نأو ةمسن فلأ
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 مومجم نم ةثاملا ىف دحاو ةبسن نم لقأ ىأ ؛ ةمسن فلا 5؟ غلبي

 ٠ دالبلا ناكس

 ىف مكحتتو « دالبلا ىف مكحلا ديلاقم ةليئضلا ةيلقالا كلت ىلوتتو

 ةيعانصلاو ةيلاملاو ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا اهقفارم عيمج

 نم ةئاملا ىف 99 ىلع مهتبسن ديزت نيذلا نييقيرفالل ىقبي ال ثيحب

 *ءىيسلا مهريصلىسأونزحب علطتلاىوس مهللا هىش ناكسلا عومجم

 اينيك ىضارأ ةحاسم نا » : اضيأ قيقحتلا ةنجل ريرقت ىف ءاجو
 هذهو ٠ عبرم ليم فلأ 15 غلبت ىعارملاو ةعارزلل حلصت ىتلا

 ىرلا ةيناكماو بصحلاو ةدوجلا ثيح .نم تاجرد ىلا ةمسقم ىضارالا

 ىهو « ةعفت رم لا ىضارالاب فرعي ام ىضارالا هذه نمو «2 لالغتسالاو

 الالغتسسا اهلهسأو اجاتنا اهرثكأو اهئسحأو انئيك هلم ىضارأ بصخأ

 رشكأ ىأ عميره ليم فلأ ١؟ ةعفترملا ىضارالا هذه ةحاسم غلبتو

 «ضيبلاناكسلا ىديأب اهعيمج ىهو ... دالبلا ىضارأ سمخ نم ليلقب

 . ةعفترملا ٠ ءامضيبلا ىضارالاب فرعث تدغ ىتح

 5000 ه؟ ىلع نوشيعي مهف نويقيرفالا ناكسلا امأ
 ةبئيدر ىضازالا هذهو « جاتلا ىضارأد فرعن ىهو ةيقابلا ىضارالا
 نم لالغتسالاو ةعارزلل ةيحالص لقأو ليلق اهيف ءاملاو ةرعوو

 ىضارأب فرعت تحبصأ ىنح « ضيبلا اهيلع ىلوتسي ىتلا ىضارالا |
 ٠ رافقلاو ىراربلا

 تلاقو « ريطخلا عضولا اذه ةيناطيربلا ةيكلملا قيقحتلا ةنجل لاهو

 ةسنئجللا تصوأو + ةروثلا نارين عالدنا ىف ىسيئرلا ببسلا هنأ

 تاحاسملاب عافتنالاب نيقييرفالل حامسلا بوجوب ةيناطيربلا ةهوكحلا
 صخشلل عبرم ليم ٠٠١ ةبسنب ضيبلا اهيلع رطيسي ىتلا ةعساولا
 ضورسقلاب نييئديكلا ديوزت ةرورضب ةدجللا تصوأ كلذك , دحاولا
 ىضارالا رئاس لالغتسا اوعيطتسيل روذبلاو ةيعارزلا تالاالاو

 ٠ اهيف نوشبعي ىلا ةلاحلا ةدهو نم مهلاشتناو



 اال

 ةيكلملا قيقحتلا ةنل ريرقت ىلع اينيك ىف ضيبلا ناكسلا علطا انو
 اهيلع لمثكسشا ىتلا تاحرئقملاو تايصوتلا ىلع اوجتحاو 2 اوراث

 ةعفترملا ىضارالا لوخدب نييقيرفالل حامسلا ضفر اوررقو « ريرقتلا

 صضيبلا ناكسلا مسقأو 5 مهمادقأ اهأطن' نأ نم مهعنمو ( ةيصخلا (

 قيقحتلا ةنجل تايسصوت ةضراعم ىلع  نييناطيربلا نم مهمظعمو

 ! رمالا مهفلك امهم

 ٠٠ ليعلا ماظن وه « ىنيكلا بعشلا ةروثل ىناثلا ببسلاو

 ىخاوأ ذنم ايئيك ىلا نورجاهي نويناطيريلا نورمعتسملا ذخأ دقف

 دعب مهئرجه تدتشا مث « ىضارالا نوكلمتي ثيح رشع عساتلا نرقلا

 ءاريثك عستن مهتزوح ىف ىتلا ىضارالا ةعقر نأدب ثيح ١91 ةنس
 ليعلل ةمزاللا ةلماعلا ىديالا ريفوت ةلكشم مههجاوت تأدب انه نمو

 131٠١ ةنسىف 2 دقاعتلا ماظن ىلا أجلو , رمعتسملا ركفو ٠ عرازملا ئف

 ةرداغم ىلا نورطضي نيذلا نييئطولا ةداعاملا ماظنلا اذه ىمريو

 ةعارزلا ىف نولمعي ثيح مهل ايمسر هصصخملا وأ ةزوجحملا قطانملا

 ىلع ناف رارفلا لواحي ءالؤه نم ادحاو نأ فشنتكا اذاو + ىعرلا وأ

 ٠ ىلصالا هناكم ىلا هديعي نأ صتخملا ىموكحلا فظوملا

 بوغرملا نم ) : هنأ لع صني رخآ نوباق ردص ١914 ةئنسس ىفو
 ىتلا ىأ ب عرازملا ىف ةماقالا ىلع نيينطولا لامعلا عيجشتل هيف
 ميظنتل ةمزاللا تاءارجالا ذاختا لجأ نمو ل نويبروالا اهكلمي
 هلاف ٠٠ ةموكحلا مهل اهتددح ىتلا نكامالا ريغ ىف نيينطولا ةشيعم
 لمعلل اقافثا دقعي نأ هيلعف نكامالا جراخ شيعي نأ مهدحأ ءاش اذا
 نيف ىلع دقاعتلا ةدم لقت الأ بجيو « نييبروالا كالملا دحأ ىدل

 ٠ ( تاوئس ثالث نع ديزت الأو

 ىوديلا وأ ىعارزلا لسسمعلا ىف درفلا هلوانتي ىذلا رجالا امأ .
 ٠ اموي نيئالث ىف اشرق ١7و ٠ يب حوارتيف



 هام

 ٠ ايئيك ىف ىرصنعلا زييمتلا وه ةروثلل ثلاثلا ببسلاو

 ميلعت نمث نوعفدي نيذلا مح ءارقفلا نا « اتاينك » ميعزلا لوقي
 دشأ نوقليو نويقيرفالا اهعفدي ىتلا بئارضلا نأ ىأ « ءاينغالا

 صصخت 2 مهدراوم ةلاسبضو مهرقف ببسب اهئادأ ىف بعاصملا

 +٠٠ ايليك ةورث ركتحت ىتلا ءاضيبلا ةيطارقتسرالا ةقبطلا ميلعتل .

 امأ ء طقف 2 ىلوالا ميلعتلاب اينيك ىف ةيناطيربلا ةرادالا مئاهناو

 هجتن اذهبو « لامهالا ىقليف ىلاعأاو ىوناثلاو طسوتملا عيلعتلا

 الماع حبصت نأ نم افوخ ةفقثم ةقبط مايق عنم ىلا ةيميلعتلا ةسايسلا
 ٠ ضيبلا ةحلصم عم ضراعتي امه ىموقلا ىعولا ءافا ىف

 مهللا « ابيرقت دوجو اهل سيلف ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا امأ
 ! ةيعامتجالا تامدخلا نم نوجسلا انربتعا اذا ال١

 ثراث امئيح ١9:0 ةئمس ىف ايئيك ىف ةيررحتلا ةكرحلا تأدب دقو
 فوفص ىف ةروث تماق ىلوالا ةيملاعلا برحلا ليبقو , ىدنان ةليبق
 تاطلسلا تلواح نيح كلذو « « وننابلا » نم « انايريج م ةليبق

 ٠ اهيضارأ ىف اعمط رخآ ناكم ىلا اهنطوم نم اهلقخ
 « ةروثلل بابسأ ةدع ترفاوت « ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءاهتنابو

 نوحالفلا دمع ١495١ ةنسس ىف ملاعلا داس ىذلا داسكلا ببسبق
 ٠ ثلثلا رادقمب نيينطولا لامعلا روجأ ضفخ ىلا نويبروالا

 لامعتسا ( ةيضفلا ةيبورلا ىهو ) ةلمعلا ةميق طوبه ىلع بترتو

 اروعش تدجوأ تابلقتلا هذهو « ةيقرشلا ايقيرفأى ف لمعتسملا نلشلا
 ةبيرضلا تعفر ةموكحلا ناف كلذ نم مغرلا ىلعو « ىلاعالا نيب قلقلاب
 ةعرزم فلأ حنم ةيناطيربلا تاطلسلا تررق مث انلش ١1 ىلا ١؟ نم
 ىف اوكرتشا نيذلا اينيك دونج داع املو « نيقباسلا زيلجنالا دونجلل
 ىضارالا نم مهئارسأو مهلئابق تجرخأ فيك اوأر « مهدالب ىلا برحلا
 ٠ اهيف نوميقي اوناك ىتلا



0 

 ةيقرشلا ايقيرفآ ةيعمج « وكوث ىراه » نوك فورظلا هذه ىفو
 ةيدابصتقالا نينطاوملا قوقح نع عافدلا فدهتسستو ةيئطولا

 دق ةمظنملا ةيموقلا ةكرحلا نا لوقن نأ اننكمي كلذبو , ةيسايسلاو

 دقعي « وكوث ىراه » ميعزلا ىفمو ٠ اينيك خيرات ىف ةرم لوال تأدب.
 قوقحلانع مهيلا ثدحتي ذخأو , فال"الا اهيلا دفي ىتلا 2« تاعامتجالا
 1 ٠ رامعتسالا لظ ىف ةبولسملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ىعولاآ ثعبل ةليسسوك نيدلل وكوث ىراه مادختسسا ظحالنو
 هللا نا ١ : لوقي ناك اذهلو ٠ بعسشلا بلاطم ةيعرش ناسو « ىموقلاا

 ٠ « دوسالاو يضسالا نيب زيمي ال

 , ةاوابسملاب ىدانت ةيوامسلا نايدالا نأ ريهامجلا تفرع اذكهو
 ٠ نوللا وأ سنجلا ببسب سانلا نيب زييمتلا ركنتستو'

 .سطخلاو ؛ وكوث ىراه ةوقب ةيناطب ربلا تاطلسلا ترعش املو

 2 يبوريت نجس ىف هب تجزو هيلع تضبق , هتوعد ءارو نماكلا
 نع جارفالاب اوسبلاطو 2 نجبسلا لوح بعشلا نم فالأ مسجلا و)

 راثلا قالطاب سيلوبلا تاوق ترمأ ةمكاحلا تاطلسلا نكلو ٠ ميعزلا»

 لدنجيو « مدمدي صاصرلا قلطنار تاقلطلا تودف « بعشلا ىلع.

 ءاصخش رشع ةينامث' ىلتقلا ددع غلبو ٠٠ ةلاذنو ةسخ ىف « رارحالا.

 هئابرقأ نم نينثاو وكوث ىراه ةيعمجلا سيئر ىفنب رمالا ردصو
 عافدلل « نروكيارد م ىبروالا ىماحملا ةيعمجلا تلكوف , ةمكاحم نود

 غلبم هيدل عمتجا اذا ىتح لاملا هل نوعمجي سانلا دخأو « مهنع.

 ىنيكلا بعسشلا فرع دثدنعو دا ايراه لوو هيئاقح مرح »2 ريبك

 اهب لغتسي « ضيدالا لجرلا ةمدخ ىف اعم نوناقلاو ةسايسلا نأ

 ٠ لالغتسا عشبأ دوسالا لجرلا“

00 

 ,لك ىف ايالخلا تنوكتو « ا ل يا
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 اييلناعي امن, فارتعالا ىلا ةيروطاربمالا ةموكح ترطضاو «2 ناكم

 ىف قسيقحتلل ةنجل ىئاطيربلا ناملربلا لكشف ٠ ملأ نم نويقيرفالا
 ىف بعسشلا حلاصم مهت ىتلا لكاسشملا نم اهريغو ىضارالا ةلكشم
 *« روج ىبسمروأ » ةسايرب ةنجللا تءاج 9١؟5 ةئس ىفو 2 اينيك

 , طاشن ىأ ةلوازم نم ةعونمم , ةيقرشلا ايقيرفأ ةعامج تناك 'املو

 , ةيزكرملا « وي وكيك » ةعامج اونوكو اينيك بابش نم قيرف عمتجا
 عضوم لئاسملا ةفاك ةنمضتم ءاسؤرلاو ءامعزلا اهرقأ ةزكذم اودعأو

 .٠ ىوكشلا

 , اينيك ىف ةلاحلا نع اهريرقث عفرتل « اهدالب ىلا ةنجللا تداعو

 ٠ نييقيرفالا ةياعرل ايدج ائيش لعفت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نكلؤ

 اهطاشن قاطن عيسوتو « اهزكرم-معد ىلع ويوكيك ةيعمج تلمعو
 حافكلا ةكرح معزتت تئظو 2 ريهامجلا نيبو اهنيب تالصلا ةيوقنو

 ٠ « اتاينك وموج » ميعزلا ةدايقب « اينيك ىف ىبعشلا

 ملعلا روشقب اوعنقي مل نيذلا اينيك ءانبأ نم دحاو اتاينك وموجو
 قحتلاو 2 ارتثلحنا ىلا رفاسف « هنطو ءانبال نورمعتسملا اهحئمب ىتلا

 ٠ سانجالا ملع ىف ةيلاع ةزاجا ىلع لصح ثيح دروفسكا ةعماجب

 ببسب « ىرصنعلا زييمتلابنمؤت ال ةيزيلجنإ نم اتاينك وموج جوزنو
 ةيرحلا ءىدابمب عبشت ميعزلا نأ هيف كش ال اممو ٠ سسجلا وأ نوللا

 روعدتلا ىدم كردأو « هدلب ىف رمعنسملا اهقبطي, ىتلا ةيطارقميدلاو
 ٠ ىباجيا لمعب موقي نأ ررقف « هدالب هيف تدرت ىذلا

 , ةيزكرملا ويوكيك ةيعمجل نيلوالا نيسسأؤملا نم اتاينك وموجو
 ,ءاينيك» ناونعب اباتك ايناطيرب ىف رشنو 2 اهل ماعلا نيمالا حبصأ مث
 ٠ ىئاظيربلا ماعلا ىأرلل هدالب ةيضق حضوي ىك

 , اينبك ءاسنبأ ايناطيرب تدنج ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ىفو
 , رق شغدم ىفو « ايقيرفأ ىقرش ىف لاتقلا ناديم ىلا مهب تعفدو



 هاا

 لاسمعلا نم اريبك اددع ةيناطيربلا تاوقلا تمدختساو ٠ نابايلاو#

 ةيركسعلا تاطلسلا نم اوبلط نيرمعتسملا نأ ظحالنو « نييئيكلا

 اروجأ مهل عفدت اهنال لامعالا هذه ىف اينيك لهأ مدختست الأ

 عرازملا ىف نولمعي نيذلا مهناوخأب ودحي ىذلا رمالا « ةعفن رم
 ! مهروجآ دازت نأب ةبلاطملا ىلع ءاضيبلا

 مادختسانع تعنتماو ؛ بلطلا ىلع ةيناطيربلا تاطلسلا تلزنو

 .. ٠ اينيك لهأ نم لامعلا

 نومت نأ ء اينيك ىلع نيعت لب « دحلا اذه دنع رمالا فقي, ملو
 ةريبك ريداقمب تشعبف « طسوالا قرشلا ىف ةفلاحتملا تاوقلا ءاذغلاب

 ٠ ةرذلاو ناتكلاو حمقلاو ىاسشلاو نبلا نم

 لحب رمأ رادصا « ةليلخلا تامدخلا مذه نع « اينيك ءازج ناكو

 ىتلا ةلجملا ةرداصمو « اهئاعامتجا ميرحتو ةيزكرملا ويوكيك ةيعمج-
 مهؤازج ناكو « اهئاسضعأ نم ريثكلا لقتعاو ٠ اهمساب قطن
 . ىفنلا وأ نجسلا

 ىلاوح كانه ناك ذا + ةعاجملل ١9539 ةنس ىف اينيك تضرعن دقو

 . تعفتراو ٠ ةيركسعلا ضارغالا حلاصل نولمعي صخش نويلم عبر

 تاوبقلا ىلا ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا رادصأ ببسي راعسالا

 « اينيك بعسش نيب ةعاجملا ثرشتنا نأ ةجيتنلا تناكو « ةفلاحتملا
 ةصرفلا لغتست ءاضيبلا ةيلقالا تناك امنيب + هنم ريبك ددع كلهو
 1 ١ 0 سشثحافلا ءارثالل

 بلاطي 7 اينيك بعش بح ىتح اهرازوأ . عضت' برحلا كداك امو

 غصت مل « ةيناطيربلا تاطلسلا نكلو ٠ ةيرحلاو ةايحلا ىف هقحب
 ةكرحلا تبكل فنعلا بيلأسأ ىلا تدمع لب « رئاثلا بعشلل عمسلا
 دقع /١951 ةنس'وينوي لوأ ىفو ٠ دادتشالا ىف ةذخ"الا ةيريرحتلا

 , قثام دويلا : ددسجلا ءاسمعزلا نم نوكملا « ىقيرفالا اينيك داحنا
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 داسحتالا ىدانيو ٠ هابمريث سميجو « نالمشو « ىبلاهوأ ولوبأو
 «اهنوعبتي ىتلا لئابقلا نع رظنلا فرصب نييقيرفالا عيمج لمش ملب

 : ةين”الا تارارقلا هعامتجا ىف داحتالا نلعأو

 ١ ةينئاذ ةموكح وه « اينيك ىف ىسايسلا نييقبرفالا فده ,

 ةيقيرفالا ةلودلا ىمحتو 2 نييقيرفالا لجأ نم نويقيرفالا اهالوتي

 < اروف ىعيرشتلا اينيك . سلجم ىف نييقيرفالا دعاقم ةدايز  "؟
 ةيلخادلا قطانملل ةيزكرملا ةيعمجلا ىف ةيرصنعلا ةاواسملا قيقحنو

 ٠ ةيقرشلا ايقيرفأ ىف

 .تاسعفترملا وأ « جاتلا ىضارأ ءاوس « ىضارالا ةحاسم ةدايز ل '"
 ٠ نييقيرفالا ةماقال

 ,ىرابجالا ميلعتلا ضرسفل ناح دق تقولا نأب فارتعالا
 ٠ ىرخالا سانجالا لافطأ ىلع ضرف امك « نييقيرفالا ىلع ىناجملا

 .دح ىلا ؛« نييقيرفالا لامعلل اهريغو نكاسملاو روجالا نيسحت ل ه
 ٠ « هباشتملا لمعلاو رجالا ىف ةاواسملا ٠ أدبم قيقحتو 2 لوقعم

 .تءاسف « تارمعتسملا ريزو ىلا ةركذم ىف تارارقلا هذه تمدقو
 .« ةظحللا كلت ذئم ةسيناطيربلا تاطلسلاو نييقيرفالا نيب ةقالعلا
 .ةدايسس ءىدابم تناخ دق ايلاطيرب ةموكح نأ نويقيرفالا نلعأ ذا
 : ٠ ةيئطولا حلاصملا

 ,لع اهدونج قفدتو اينيك ىف ءىراوطلا ةلاح ايناطيرب تنلعأو
 ىئىل , بعشلااهب ماق ىتلا 2, ةيئطولا ةكرحلا نأ تعداو « دالبلا

 ْ ! ةيعويش ةكرح
 .ترشنناو تماق + ةيقيرفأ ةينطو ةكرح « واه ل واملا » ةكرح نكلو
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 حيمج درط وام واملا ةكرح فدهتستو « اهلك اينيك اهطاشن مع ىتح

 دمالا ةليوط باصعأ برح نش قيرط نع كلذو « اينيك نم نييبروالا
 ىلا سأيلا ديدسشلا ويوكيك ةليبق بعش مضب كلذو « نييبروالا دض
 ىرخأ لئابق مض مث «٠ ةمسن نويلم وحن اهدادعت غلبيو , اهفوفص

 ٠ وريم ةليبقو ويما ةليبق لثم

 « رانلاو ديدحلا ةوق ىلع اينيك ىف ىناطيربلا رامعتسالا دمتعيو
 ىف وام وام ةعامج دمتعت نيح ىف 2 كانه ةينطولا ةكرحلا دامخا ىف

 جالبس وه راثلاو ديدحلا نم ىوقأ حالس ىلع رامعتسالا دض اهحافك

 نيب ةبسدقم ةديقع تحبصأ نأ ىلا وام وام تروطت دقف + ناميالا

 * تالا

 هطاسشنلا لش وه ديدج جالس لامعتسا ىلا « وام وام » تأآنطلو

 اهرمأ تردصأ ذا ٠ ةعطاقملا برح نالعا قيرط نع دالبلل ىداصنقالا

 ءارش نع عانتمالاو « تارايسلا لثم ةماعلا لقنلا لئاسو ةعطاقمب

 « ءادنلل نوينطولا باجتساو ٠ ةيبنجالا عئاضبلا لك لامعتسا وأ

 * دالبلا تاريخ عتمتسي نأ ديري ىذلا رمعتسملا الا ةعطاقملاب رثأتم ملو

 عافد ةدعاق اينيك تذختا ايناطيرب نأ ركذلاب ريدج وه اممو

 , رصف نق 'اهلاوق تحت لآ ترطبفا نأ دعي ةيفرشلا ايقيزفا قف
 اينيك دحتت » : لوقي نئرام ٠ َج .٠ ه لارنج تنادتفللا بتكو

 ايقيرفأ داحنا اهئنم نوكتيل ٠ ىلوأ ةوطخك 2 اقيناجنلو ادنغوأو
 فلؤتل « ةيبودجلاو ةيلامشلا ايسيدورو دنالاساين دحتنتو ., ةيقرشلا
 ةعبرالا ةيبرغلا ايقيرفأ تارمعتسم امأ «٠ ىطسولا ايقيرفأ داحلا

 ٠ ةيبرغلا ايقيرفأ داحتا اهنم نوكتيف'
 خاحتا عم ةثالثلا تاداحتالا :هذه داحتا ىهف 0 ةيناثلا ةوطخلا امأ

 مضي « ابروأ برغ لود قاثيم حاجن دعب « اريخأو ٠ ايقيرفأ بونج
 عيمجلا نم فئلأتتل « ةيلاغترملاو ةيكيجللاو ةيسنرفلا قطانملا داحنالا



 اا[؟ةاس

 ٠ « ةدحوم ةيعافد ةسايس اهل عضوت « ةيقيرفأ ةدحتم تايالو

 ضيبلاناكسلاف ؛ عافدلا تاقفن ةلكسم تهجاو ايناطيرب نأ دس

 دسل بئارضلا ىف ةديدج ةدايز ةيأ نوضفري « ةيقيرفالا ميلاقالا ىف
 لمحت مهل حيتي ال 'عقدم رقف ىف مهف نويقيرفالا امأ « عافدلا تاقفن

 لوسقي ديدج حارتقاب نترام لارنجلا مدقت انهو « ةديدج ةيلام 0
 , عافدلا تاقفن ةلكسشم لح ةيلحملا ةموكحلا لواحت ال اذامل» :
 فيك ذا ؛ تاقفنلا هذه دسل « ريمعتلا دامتعا نم ءزج ا

 * (6 ؟ نامالا هطيحي ال وج ىف دالبلاب ضوهنلا نكمي

 تادامثعانم العف دخؤت تناك قرطلا قش فيلاكت نأ ةقيقحلا ىفو

 ىلع « ةيركلسعلا ت"اشنملا يف لمعلاب نويلاطيالا موقيو « ريمعتلا
 وسحن اينيكل ىسيئرلا ءانيملا اسابمم نع دعبق ىتلا نوئيكاك قيرط

 ةيناطيربلا تارمعتسملا ريزو سنوج سشئيرك رتسم بتك دقو
 : اهيف لاق ء« /١9809 ةئس سطسغأ ىه تارمعتسملا ماكح ىلا ةلاسر
 ارمأ ربتعي تارمعتسملا بوعشو هموكمحلا نيب ماتلا نواعتلا نا .»
 ملاع ريصمعت ىف تارمعتسسمملا هذه تاحتنم. لع دمتعي ذا « ايويح

 ىف ىداصتتقالا رارقتسالا ةداعتسا نكمي ىتح « بورحلا هتبرخ
 ٠ « اهسفن تارمعتسملاب ضوهنلاو « ةدحتملا ةكلمملا

 الئاح تفقو , ىرصنعلا مهبصعتو « ضيبلا ناكسلا ةينانأ نكلو
 ضفر ذا «٠ نييقيرفالاو نييبروالا نيب قلطملا نواعتلا داجيا نود
 ىضقي ىذلا مايوكا ةرازو أدبه « مهنم :نم ليلقلا ءانثتساب « نضيبلا
 . ةينطولا حلاصملا ليضفت بوجوب

 هيف ءاج الاقم 1954/8 ةنس رياربف 5 ىف نمياعلا ةدبرج ترن دقو

 « ! ةيلايخ ةركف ىه ةيفيرفأ ةيناذ ةموكح ةركف نا »

 04 لعتشملا حمرلا مه وأ «٠ اناينك- وموج عاطتسا ١565 ةنمس ىفو
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 ةمظنم ةيعمج ىلا اينيك ىف مهموق اولوحي نأ ءامعزلا نم هريغ عم

 ضيبالا لجرلا دري ىتح حالسلا ىقلن نل اهراعشو « وام وام
 ٠ انيلا انضرأ

 رامعتسالا ىلع ةمظنملا تالمحلا نشو لتقلا لامعأ نم ةلسلس دعبو

 ةعامج دضع ىف تفي مل هلاقتعا نكلو « اتاينك ىلع ضبقلا ىقلأ

 ناريمد » وام وام ةدايق ىف هفلخو اهتالمح ريعس داز لب وام وام

 نيذلا ويالملا ىف راوثلا بيلاسأ جهتنا وام وام داق نأ ذنمو « ىتايك

 برح تئثبل امو ٠ ايسآ ىقرش بونج ىف نييناطيربلل بعاتملا اوببس
 نيسيلاطيربلا ةحار تقلقأو اينيك ىف ترشتنا نأ تاباصعلا

 ٠ نييبروالاو

 ةجلاعمو ,. ةلكسشملا هذهل لح داجيا مهتلواحم ىف نويناطيربلاو
 ةضماغ ثتازايتماو 5 تاحارتقاب بعبشلل نومدقتي 0 اينيك ىف فقوملا

 ١ ! دوسلاب ضوهنلاك

 ليثمتلا قح نييقيرفالا نيينطولا حنم ىلع نويناطيربلا قفاو دقو

 ءىقلا ىلع اقلطم اوقفاوي مل مهنكلو « ىعيرشتلا ايئيك :سلجم ىف
 كلمتي ىف مهقح وهو وام وام لاجر هب بلاطي ىذلا ماهلا .ديحولا
 ىلع ضيبلا ءامعزلا رصي اذهلو « عرازملاو ةعارزلل ةحلاصلا ىضارالا

 ىتلا ىضارالا تاحاسم كلذكو اهويصتغا ىتلا عرازملاب ظافتحإلا

 ٠ اهحالصتسا ىلع نولمعي

 ةوفقلاو « ةوقلا ىلع اودمتعاو + مهدشر نويناطيربلا دقف دقو

 دزي مل شطبلاو فنعلل مهءاجتلا نكسلو ةلكشملا هذه لحل اهدحو'

 ةداسلل مهتمواقمو مهداهج ىف ىضملا نع ارارصا الا وام واه لاجر

 ٠ ضيبلا

 رياربفو :.14155 ةئسس ربوتكأ نيب ةدملا ىف ايناطيرب تقفنأ دقو

 ءاسضقلا اهتلواحم 'ئف تاهينجلا نم انويلم غلبم ١984 ةنمس



 تك

 نير هلو ييكلعرا نع نا كييوم يديك سات[ ةنلا: ع
 ,تاوق مدقتسما ايقيرفأ قرش ىف ةيناطيربلا تاوقلا برح ناكرأ
 ايئاطيرب همدختست ىذلا ىبرحلا كيتكتلاو لاثقلا لئاسو ىلع تبردن

 . كانه تاباصعلا برح عمقل ويالملا ىف

 هنينوجسملاب تقاض دق نوجسلا نأ ىه , ةلكشم ايناطيرب هجاوتو
 ,ىتح نينوجسملا ويكيكلا نم نيينطولا ددع لب دقو وام واملا لاجر نم

 :ئف ملا فالأ نع الضفق « نيحس ؟مرء٠٠ 2 ١9605 ةلسس

 ٠ ةيلبقلا تاركسعملا

 ةرصاحمب كلذو « وام واملا » نم نيدهاحملا عيوجت ىلا |نيكسرأ أجلو

 غلبي ىتلا ريدربأ لابج لوح فتلت لايمأ ه اهضرع غلبي ةقطنم
 انوبصح اهنم ؤزام وأم لاجر ذختي ثيح مدق ١؟ر٠٠٠ اهعافثرا
 ةموكملا تماقو « اعوج اوتومي نأ وه ةرصاحملا نم ضرغلاو . اعالقو

 ,قطانملا ىلا ةقطنملا هلص نم ويكيكلا لئابق نم فولأ ءالجاب اضيأ

 ٠ لئابقلا نم اهناكسب ةظتكملا

 ىف مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ةماقال اناكم تاطلبسلا دجت ملو :

 0 ناديم دنع ةماقملا لويخلا تالبطصا قوس 8 وروكان د: ققطنم

 ٠ كانه ميدقلا

 نع اينيك طساوأ ةموكحلا تلصف ١905 ةنس وينوي رهش ىفو

 ىداو دنع , ةسارحلا تحن ةصاخ قطانم تعضوو « ةرمعتسملا ةيقب

 نم لك ىلع رانلا قالطاب تاوقلل رماوأ رادصا عم ؛ بيصخلا « اينيك

 تاءارسجا اينيك يف تاطلسلا تذختا دقو ٠ مهرظن هيلع عقيب

 عسهنم ةزرابلا تايصخشلاو وام وام ءامعز تاكلئمم عيمج ةرداصمب

 0 دالبلا نم مهيفنو

 ةئسسس رياني 51 ىف نامسورك دراشتير ىلامعلا بئانلا بتكو
 هيف ءاج الاقم 585



 سب ا[

 ,ىتلا ةراسخلا ىدم نع لأسأ اينيك نع ريرقتلا اذه بتكأ ذا ىننا

 ٠ اينيك ىف ةيرامعتسالا اهتسايس ءارج نم ايناطيرب بيصتس
 .ىلا لب « بسحف ةصاخلا ىئارآ ىلا دنتسأ ال اذه ىريرقت ىف ناو

 ٠ نأشلا اذه ىف مهيلا تثدحت نيذلا نيلوئسملا ءارآ

 ,ىف رمتستس ةموعزملا هءىراوطلا ةلاح نأ مهنم لك ىل فرتعا دقف

 | ةريطخ ةيلهأ برحب اهلك دالبلا ددهت ٠ ةليلق رهشأ ةدمل اينيك

 ىلإ رثكا ةيناطيرب تاوق لاسراب ةلاحلا هذه ءاهنا نكمي ال نكلو
 + ةيتياهولبدلا لئاشسولاب كلذ. نك امنآ + ابنك

 تاطلسلا نال ىبورين ىف اهتعاذاب حمسي ال ءار“الا هذه لئثمو
 ٠ دونحلل ةيونعملا حورلا ميطحت لئاسو نم اهريتعت ةيموكحلا

 اننا ٠ فكوملا ةقيفح يلا فرعي نال 0 لا نكلو

 ممتأش نم تسفر , سكملا لع لب ؛ دام وام ةكرح ىلع ضقت هد

 ٠ مهدالب لخاد مهزكرم تدطور“

  ةليبق لاجر نم فال"الا ىلع ةيناطيربلا تاوقلا تضبق دقف
 نوجسلا ىف مهب تجزو وام وام ةكرح لاجر مضت ىتلا ويكيك
 نم رثكأ كانهو ٠ دحأ مهعم ققحي نأ نود تالقتعملا ىف اوعضو وأ

 ىلع نومغري نيذلا نيينطولا لامعلا نم ( فلأ ةثام) ١٠ر٠٠
 لب « ةيامح وأ ةنوعم نود اوكرت ءالؤهو « ضيبلا ىضارأ ىف لمعلا

 تاوقلاإلا كلذ نود لوحب الو ؛ مهلمع نم برهلا امئاد نولواحي مهنا

 ٠ ةحلسملا

 دونجلا نم 1٠١٠ مهعمو سيلوسبلا لاجر نم ؟!ر٠٠٠ موقيو
 ,مهنكلو . وام وام تاباصع ىلع صضيبقلاب ناريطلا لاجرو زيلجنالا

 .« ضنبلا دض ةديدشلا ةيهاركلا حور نوثبي امنا هذه مهتسايسب



 ه158-

 اوفقوي نأ نم الدبو « اهلك ايقيرفأ ىف لب « بسحف اينيك ىف سيل
 ! هتدايز ىلع اولمع « ةيهاركلا مسس راشتلا

 ؟ ةيهاركلا نم ةجوملا هذهل دح عضو ىلع لمعن ال اذاملف

 ةراشا ريشي ةناف اينيك ىف لوئسم ىأ ىلا لاؤسلا اذه انهجو اذا

 ٠ امامث' ةقثلا ت تسشالت دقف ٠ سيلوبلا لاجر ىلا ةكبترم

 رنرظنت نحتف 2 نارود وأ فل نود قئاقحلا هجاون نأ انيلع بحيف

 ةجراخ تاباصع اهب موقنأ ةيسشجو ةكرح اهنأ ىلع وام وام ةكرح ىلا

 ىأر ىلا عمتسن ال اذامل نكلو « اهيلع ءامضقلا بجي اذهلو نوناقلا ىلع

 اعيمج نيينيكلا نأ وهو ؛ ادكؤم اثيش كانه نا ؟ مهسفنأ نييقيرفالا

 مهف « اهقيقحت نوديري ىتلا فادهالا ىلع وام وام لاجر عم نوقفتي

 ىلا انفضأ اذاف « مهلضرأ اوبهن دق صضيبلا نأب اعيمج نورعشب

 داهطضالاو نيينطولا دض صضيبلا اهب موقي ىتلا عيوجتلا ةيلمع كلذ

 ةديدشلا مهتيهارك ببس فرعت نأ عيطتسإ قدما يف ىرصتعلا

 ٠ ايناطيربل

 ايناطيرب نكرم لعجتس ةيسشحولا ةسايسلا هذه لثم نأ كش الو
 نا انلق اذا نيغلابم نوكن ال اننا لب « ايقيرفأ ىف لاوزلاب اددهم
 «ءايقيرفأ ةدحو» ةزجعم « كش نود ققحتس ةيلاحلا ايناطيرب ةسايس

 «٠ ىناطيربلا رامعتسالا ءالشأ ىلع موقتس ىتلا ةدحولا ىهو

 , اينيك نم ىناطيربلا رامعتسالا لاوزب صاهرا وام وام ةروثو

 ريبخلا « لسكم سبسلا » رتسملا بتك دقف ٠٠ اهلك ايقيرفأ نم لب
 : هيف لاق « فارغلت ليدلا » ةديرج ىف الاقم ايقيرفأ قرش نوئشش ىف

 هنأآو « لاثقلا ناديه نالا هبشضشت ب اينيك ةمصاع - ىبورين نا »

 ىلع نئمطي نأ  احلسم ناك ولو ىتح  ىناطيربلا ىدنجلل نكمي ال
 تردص دق رماوالا ْنأو « هدرفمب ىب وري عراوش ىف ريسي وهو هسفن

 « لقالا لع نييدنج نم ةنوكم تاعامج ىف ريسلا ةرورضب « دونجلا ىلا
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 .ع راوش ىلا ةسروالا ةأرملا حرش نأ ردانلا نم هناف 3 ءاسملا ىف امأ

 وه كلذ ىنعم ذا تابرعلا ىدحا لقتست تناك ولو ىتح 2 ىبوري

 + « اهتايحب ةرطاخملا

 اهدحو تسسل « ايديك نأ و 7 لوقف ةلاثم ىف بقاكلا ىضننو

 بتاكلا ىقليو 2 اهلك ايقيرفأ ةروثلا تممع دقف 2 اران دقتن : ىتلا ىه

 .ةجيتن ةيعامتجا ةروث اهنا « ايناطيرب ىلع ةزوثلا ةيلوئسم ةعبت
 ةابحو « نويبروالا اهايحي ىتلا ةمعانلا ةايحلا نيب ةريبكلا قراوفلل

 نا .بئاكلا لوقيو ٠ اينيك ناكس اهب ىقشي ىتلا لامرحلاو فظشلا

 .ناو ء ةنس نيسمخ ذنم ارروكذم كيش فكنا مل الثم ىبورين ةنيدم
 .ىلاوح مهيلا فاصضضي « ةمسن ١٠١٠ر٠٠٠ نع ديزي نالا اهئاكس ددع
 .ثزحع نيذلا 2« نيلطاعلا نييقيرفالا نم ا/ل١ءرء٠٠ ىلا لءرد0٠
 .لزانم ىف ىبورين ةيدلب مهتنكسأ دقو ٠ مهل لمع ريبدت نع ةموكحلا

 .ىلا ىناعي ناكسلا نم ريبكلا ددعلا اذه نأ امك « بئارزلا » هيمشن
 .ةجيئن ةايحلا ىوتسم ىف اعافترا ؛ مهنيب ةرشتنملا ةلاطبلا بناج

 ٠ روحالا ضافشناو راعسالا عافنرال

 ايناطيرب هب تماقىذلا ديحولا ءىشلا ناد : ليسكه رتسملا لوقيو

 تالجب 31٠١ قاطب ال اميحع الفلا ةايح لم تاع اهلا ىعئابنتك ف
 , ةمسن فلأ نوثالث مهددعو نويناطيربلا نم مهو ضيبلا ناكسلا '

 نييالم ةسمخ مهو اينيك ناكس نأ نيح ىف ةيعارزلا ىضارالا لك

 « ! ائييش نوكلمي ال

 ةديجحولا ةيعمجلا ىع تسيل وام وام ةيعمج نأ ىلسكم دكؤيو

 .ةيعمج لثم ىرخأ تايعمج كانهف « ايفيرفأ ىف رامعتسالا ددهت ىتلا
 .نويلاريس ىف « وداب » و « وروب » ىتيعمجو « ايريجين قرش ىف دهفلا
 ٠ وغلوكلا ىف « ةصقارلا نيطايشلا هو

 زنيلجتالا ناك ىضاملا ىف » :, هلوقب واه وام ءامعز دحأ حرص دقو



 تيا 37 ني

 ريغت دقف نالا امأ 2« ىرطلا محللا نحن انكو داحلا نيكسلا نولثمي»

 اهيف دحت ىتلا ىيرطلا محللا نولثمي ٌريلجنالا حبصأو « لاحلا'

 ٠ « عيرشتلاو عيطقتلل الاجم وام وام رجانخ

 لح ىف ؛ تارمعتسملا ريزو « ديول سك ونيل رتسملا لشف نأ دعبو

 مهبلاطمب نيقي نييقيرفأالا كسمت بيس اينيك ىف تأشن ىتلا ةمزأالا

 ايئيكل هعضاو ىذلا روتمسدلا نأب نالعالا ىلا رطضا « ةيرحلا ىف مهقحو

 تضم ىذلاو ؛ ةمساب روتمسدلا فرعف « نوتلثيل » ىناطيربلا ريبخلا

 ريغ هنأب نالعالا ىلا رطضا « ماوعأ ةثالث ذيفنتلا عضوم ةعضو ىلع

 ديدج روتبسد عورشم ةيناطيربلا ةرازولل مدسمقو « لمعلل حلاص-

 ٠ هرارقا ةيغب ٠ بيرقلا ىف ةموكحلا هثحبتس»

 1 لشف للاتلابو ب ميدسقلا روتسدلا لشف بابسأ عجرتو
 اينيك ىف نييويسالا فوقو ىلا  ةمز'الا لحل هتالواحم ىف تارمعتسملا'
 نأب نوبلاطي نويقيرفالاف ٠ نييناطيربلا دمض نييقي رفالا بئناج ىلا“

 ,ناكسلا ةبسسن ساسأ ىلع اينيكل ىعيرشتلا سلجملا ىف ليثمتلا نوكي
 روتسد نأ نيح ىف « ةريبك ةيقيرثإ ةيبلغأ اذ نوكيس هلا ىأ

 ه غلبي نييقيرفالا دعو ) باوث م نييقيرفالا ىطعي « نوتلتيل »

 "؟؟ 2, طقف ةمسن فلأ 60 مهددعو نييبروالا ىطعي امئيب ( نييالهن

 ٠ اناا

 ىلا مهباون ةدايذ نييقيرفالا ىلع ضرع دق تارمعتسملا ريزو ناكو
 تابثرمبو ةلودلا ىف ةريبك زكارم مهئامعز ىلع ضرعو « ابئان الا/
 ىللع اوممصو « اهلك ضورعلا اوضفر نييقيرفالا نأ ديب ؛ ةيربغم
 جاردتسا تارمعتسملا ريزو لواحو ٠ ةيرنحلا ىف مهقحب كسمتلا

 قلطملا مهديبأت اونلعأو اوضفر مهنكلو ٠ ةموكحلا بئاج ىلا نييوينسالا

 ءةمسن فلأ ٠٠١ وحن ايئيك ىف نييويسالا ددع غلبيو « نييقيرفالل
 ٠ نييناتسكإابلاو دونهلاو برعلا نم مهمظمع»



 تا 2

 : ىلي ام ىلع ديدجلا ,.روتسدلا لمتسيو
 , تارمعتسملا ةرازو بناج نم نييعتلاب ةلود سلجم ليكشت ب ١

 ٠ اينيك نوثيشش عيمج ىف لصفلا لوقلا سلجملا اذهل نوكيو
 نأ ىلع « نييقيرف”الاو نييبرو“الا نم سلجملا اذه ءاضعأ فلأتي ل ؟

 نييويسالا نم ىقابلا ثلثلاو « نييبروالا نم ءاضعالا اثلث نوكي
 ٠ نييقيرفالاو

 رثكأ هيف نويقيرفالا ءارزولا نوكي اينيكل ءارزو سلجم ليكشت ب “
 ٠ ليلقب ثلثلا ةبسن نم
 نييبروالاو نييناطيربلل ابئان ؟؟ هيف نوكي ىباين سلجم ليكسشت
 ٠ نييويسالل باون ؟ و نييقيرفالل ابئان 5“ و

 ديدجلا روتسدلا عورشم ىلع مهعالطا دنع نييقيرفالا ءامعز نلعأ دقو
 , مهلعجيو ٠ مهقوقح طسبأ مهيطعي ال هن"ال « اتاب اضفر هل مهضفر
 ةليثئض ةيلقأآ ءاهناكس نم ةقحاسلا رثك*الاو دالبلا باحصأ مهو

 ةرازولا وأ ىباينلا سلجملا ىف ءاوس « نييبروالاو نييناطيربلل ةبسنلاب
 نم ىساسالا فدهلا نأ نييقيرفالا ءامعز لوقيو ٠ ةلودلا سلجم وأ

 كلذ ةلاض ىلع نييقيرفالا ذوفن نم دحلا وه ةلودلا سلجم ليكشت .
 ٠ هنأش فعضو ذوفنلا

 , ةيناطيربلا ةرازولا ىلا ةلاشسر نييقيرفالا اينيك ءامعز هجوو
 : مهلوق مهباتك ىف ءاجو ٠ ديدجلا روتسدلا ىلع ةرارمب اهيف نوجتحي

 « ديرت ام لعفت ةيناطيربلا ةموكجلا نأ ىه ٠٠ ةنزحملا ةلكشملاو د
 + « ٠٠ انناهاحتاو انئارآ نع انئاؤسب مامتعالا نود ءاشن ام عنصنو

 ةمزئالل ةيسيئرلا بابسأالا نم نأ « نويقيرفالا ءامعزلا دكؤيو
 ايئيك بعسش ةسضراعم ؛ ايناطيرب نيبو مهنيب , تاقلحلا ةمكحتسملا

 ةدايقلل ازكرم اسينيك لعج ىلا ىمري ىذلا ىناطيربلا عورشمللا
 مهدالب نوكت نآ نوديري ال نويقيرفالاف ٠ طسوالا قرشلل ةيناطيربلا
 ٠٠ قلطلل دايحلا ةسايسس عابتا نوفدهنسي مهنا لب , ةيركسع ةقطنم»
 َ ٠ لالقتسالاو ةيرحلا ىف مهقحب عتمتلاو#



 أ دتحعوا

 ديب « ةيقرشلا ايقيرفأ ىف ةيناطيربلا تارمعتسملا ىنغأ ادنغوأ

 نع ادنغوأ ىف نييبروالا ناكسلا ددع لقيو « ءارقف اهناكس مظعم نأ

 ٠ ةيقرشلا ايقيرفأ نم رخآ دلب ىأ ىف هلثم

 نوحالفلا موقيو 2 ادنغوأ ىف تالصاحلا مهأ نبلاو نطقلا ربثعيو
 ٠ 'هركتحت ىتلا ةموكحلل لوصحملا عابي مث 2« هجاتلاب نويقيرفالا

 ةبصخلا ىضار'الا نم عبرم ليم ١١١ر٠ ادنغوأ ةحافسص غلبتو

 ةريحب اهيف تاريحبلا رهشأو « ةليمجلا اهرظانمب زاتمتو يعارملاو
 2« لييقب رفالا نم ةركةالر٠٠*٠ ناكسلا ددع غلبيو « ايروثكيف

 ,نويبروالا امأ ٠ برعلاو دونهلا نم مهمظعم ء نييويسالا نم ؟"رو ٠٠و

 ٠ ةمسن +*5٠/! مهددع غلبيف

 لاجرف 2« نيدلاب ادنغوأ ىف اسقيتو اطابترا رامعتسالا طبتريو

 تناكو « نييناطيربلا نيفظوملا عم قداص نواعت ىف نولمعي تايلاسرالا

 ىف ىسيئرلا بيسلا ىه ةيكيلوثاكلاو ةيئنيتناتستوربلا تايلاسرالا
 نرقلا رخاوأ ىف رخآالا ضعبلاو نييقيرفالا ضعب نيب برحلا بوشن
 ٠ ةيناطيربلا ةيامحلا تحت ادنغوأ رابتعاب تمهتناو , رشع عساتلا

 ريكيتاكلاو ( كلملا ) اكاباكلا ىلع ايناطيرب تبجوأ تقولا كلذ ذنمو

 عاسبتا نم اونوكي نأ ( ةيلاملا ريزو ) اكيناومأو ( ءارزولا سيئر )
 عابتأ نم ( لدعلا ريزو ) ىزومالمرأ نوكي نأو « ايئاطيرب ةسينك
 اكاباكلا مصضخي نأ نذا بجع نم سيلو , كيلوثاكلا مورلا ةسيئك

 نم نيدلا لاجرو ةيحان نم ةيناطيربلا ةيمحملا ىفظوم طغضل هقارزوو
 ٠ ةسينكلاو ةلودلل ةيداصتقالا تازايتمالا حنمل ء ىرخأ ةيحان



 تالا ل

 مساب مهدوجو نع.نييمدقتلا نيينطولا ضعب نلعأ 1151 ةئس ىفو
 بؤسملا اذه نويناطيربلا دهطضا دقو « رئاشعلا خويش ىأ 0 اكائاب

 اجتوام نجسس ىف نتوجسلا ددع غلبو «  الاكوم ولداب » هسأرب ىذلا

 ةضافم لع مع تاعطاقم عبرأ ىلا اغا نا طارت تسمو

 كولم امأ ء ةرشايم ىناطيربلا مكسحلا تحت ناعقت نيتيالوو . كلم

 نوميقي نورخ الا ةثالفثلاو ء ادنجوب اكاباك مهف عبر ”الا تاعطاقملا

 هترادا يسقمو « ورويفوب فوأ اكوم ٠ مهو ةيبرغلا ةقطنملاب مهعيمج

 « لائثروب تروف هترادا رقمو « وروث فوأ اكوم » و ٠ اميوهب

 ناتقطنملا امأ « اةرارابم ةنيدم هنرادا رققمو « ىلركلا فوأ ىباجومأ هو

 راقمو ةيلامشلاو « « اجئنج و اهترادا رقمو ةيقرشلا امهف نايرخ'الا

 + قرشابم ةيدلب سلامم ةطتساوب نايكحتو:« ولوج« اهتااذا
 مكاحلا ىلا ىهتني هتياهن ىف هنكل , دقعم ادنغوأ ىف مكحلا ماظنو

 امهدحأ ناسلجم هنواعي « ىبيتف » ةنيدم هرقمو يىناطيربلا ماعلا

 مكاحلا مهنيعي اوضع 15 نم ريخلالا نوكتيو ؛ ىعيرشت رخآلاو ىذيفنت
 . نم ةعبرأو نييقيرفالا نم ةينامثو نييبروالا نم ةعبرأ مهنم « ماعلا

 ٠ دونهلا

 ايقيرفأ قرش نوتش ةرادال ىلعأ سلجم ١58 ةئس ىف ءىشنأ دقو

 سلجملا اذه سأريو « اقيناجحو ادنغوأو اينئيك ماكح نم نوكتيو

 ٠ اينيكل ماعلا مكاحلا

 ةديحو اهنيب طبرت ال اقيناجنتو ادنغوأو اينيك ةثالثلا دالبلا هذهو

 ةياصو تحت اقيناجنتو ةيمحم ادنغوأو ةرمعتسم اينيكف ٠ ةيسايس
 ةدحو اهنم لعج سلجملا اذه ءاسشنا نكل , ةدحتملا ممالا ةئيه

 ٠ ةيرادا

 ةحلصملل لمعت' ةيرادا ةذحو داحبا ىه سلجملا ايل ةمهمو
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 ريثركسو كرامجلا رييسموق كلذ ىف هن.واعي ثالثلا قطانملل ةكرتشاملا
 رخآالاو ةيلاملا نوئشلل امهدحأ ناريبخو ىنوناق رخآو ٠ ىداصنقا

 دقنلاو عافدلا نوئش ىلع سلجملا اذه فرشيو ٠ تالصاوملا نوئشل

 ككسلاو كرامجلاو ةيوجلا تالصاوملاو ىندمل ناريطلاو لخدلا بئارضو

 ٠ ايقيرفأ طسو قفارم عيمجو ءىناوملاو ةيديدحلا

 طوطخ ةكيش ءاشناب همايق ذنم اريبك امامتعا سلجملا ىدبيو

 ىلا ةفاضالاب ةراقلا ءازجأ ةيقبو ايقيرفأ طسو نيب طبرت ةيديدح
 لصيف ىدنهلا طيحملا لحاس نم نآدبي نيذللا نيليوطلا نيطخلا
 راد نيب اهيناث لصيو ادنجوب ةمصاع الابمكو اينيكب اسابمم اهدحأ
 ٠ ايروتكيف ةريحبو اقيناجنت ىف مالسلا

 نوكتي « هتنواعمل ىعيرشت سلجم ىلع'الا سلجملا بناج ىلا ءىشنأو
 اوضع رشع ةثالثو « مهبصانم مكحب نونيعي ءاضعأ ةرشعو سيئر نم

 نع بارعالاو ةلرتسملا ةحلصملا تاذ تاعورشملاب ةصاخلا تاحارتقالا

 سلجملا لوسي ىثلا تاعورشملا نم عورشفه ىأ ددضب ةقطنم ىأ ىأر

 * اهذيفنت ىلعأالا

 ىف ةديدحلا اهتيروطاربما نيوكتل ادنغوأب ايناطيرب تأدب دقو

 ٠٠ ايسآ ىف اهتيروطاربما تهتنا نأ دعب ايقيرفأ

 ادنغوأ + دراجول جف نتباكلا لخد 1895٠ ةنس ريمسيد ١8 ىف

 دراجول نتباكلاو ٠ ايقيرفأ قرشل ةيروطاربمالا ةكرشلا ةيار تحن'

 ريسسلا ةدايقب ١855 ةنلس تلسرأ ىتلا ةيرصملا ةلسمحهلا نمض ناك

 طخ ةقطنمو نادوسلا ىف ق قيقرلا هراجت ىلع ءاضقلل ركيب ليومص

 « ىدنسسرام » ىلا ىرصملا حتفلا لويصو ةصرف زهتناو « ءاوتسالا

 ةكرشلا نوكو ةيرصملا ةلمحلا نع لصفناو تربلا ةريحب نم برقلاب
 ٠ ادنغوال ايناطيرب لالتحا ةيادب تناك ىتلا ةراجتلل ةيروطاربمالا



 هاا ب

 ء فقثملا ادنغوأ بابش بلاط « ىلو"الا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعبو

 ىأ « ىبوكابلا وكيكول » ةيعمج نيوكت نع اونلعأو ٠ ناملربلا لوخدب
 رثأ ادحاو ةيعمجلا ءامعز تلامتسا ةموكحلا نكلو 0 نيحالفلا ناملرب 5

 ءاكاباكلا ءارزو ىلع طغضلاب ةيمحملا ةموكح نوينطولا مهتاو ٠٠ دحاو

 نويبروالا نكمتي ىتح ىضاراالا ىف نييقيرفالا قوسقح نع لزانتلل
 ٠ ةيندعملا دالبلا دراوم لالغتسا نم ةيبنجالا ةيلامسأرلا تاكرشلاو

 ةيناطيربلا ةدايسلا هب تضرف ىذلا ١1٠0١ ةئنس قافق١ ىلع ءانبو

 ٠ ةصاخلا اهتدئافل اهلالغتسال , ادنغوأ ةكلمم ىلع

 لابع برضأو 1١9556 ٠ ةئس ادنغوأ ىف ةروثلا نارين تلعثشاو

 ةيبعش ا ةرهاظلا لا تارضالا نوطت م , روج"الا ةدانزب نييلاطم الابماك

 ٠*٠ ايبولوك ةيلأملا ريزو اميس الو ةموكحلا دض

 ىلا رطضا ايبولوك نأ ديب « ةدسشلاب تارهاظملا هذه تلبوق دقو

 ةموكحلا تضيق « نم'الا ب بتتساو ماظقنلا داس نأ دعبو « ةلاقتسالا

 « نييبروالل ىضار'الا عيب هتضراممل ءارزولا سيئر ىلع ةيئاطيربلا

 « هتماركل ةناها ةيناطيربلا ةموكحلا نم فرصتلا اذه بعسشلا ريتعاف
 * ديدج نم تابارطضالا تداسو

 ادنغوأ ىف ىناطيئربلا مكاحلا نيب ديدش فالخ عقو ١401 ةنس ىفو
 ةمزأ ىلا فالخلا روطتو « ادنغوأ اكاباك ىناثلا اسيتوم كلملا نيبو

 امم « ةيناطيربلا ةموكحلا ىأر ىلا عايصنالا اسيتوم اهيف نضضفر ةفينع
 نيدلبلا نبي ةدوقعملا ةيقافثالا بجومب اهل ءالولا ىلع اجورخ هذه هتدع

 كلملا ىفنو قلو وكلا قاطن لخاد ىناذلا مكحلاب اسيتوم بلاط دقف

 راث قح ادنغوأ بعش ىلا لصي اسينوم ىفن أبن داك امو ٠ ندنل ىلا
 ىلا سامتلاب ىدنجوبيلا ناملربلا سلجم ءاسضعأ مدقتو « ةمراع ةروث

 ىلا اسيثوم ةداعاو ةموكحلا رارق فقول اهلخدن نوبلطي ايناطيرب ةكلم

 ٠ هدالب شرع
 ىجراخلا ملاعلل ليخو « اكاباكلا لخأ نم تماق ىتلا ةجضلا تتتكسو
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 ىسنو ملستسا دق بعشلا نأو « ادئنغوأ ىف أدبه دق ءىش لك نأ

 هنايصع ىف بعشلا لظ لب + ثدحي مل اذه نم ائيش نكلو ء اسيتوم
 تارارق نم رارق ىأ ذيفنت ضفربو ايناطيرب عم نواعن ىأ ضفري
 هذهب اعرذ ايناطي رب تقاضف « هدالب ىلا اسيقوم دعب مل ام ماعلا مكاحلا

 تقيضف + اهدي نم تلفي أدب رم'الا نأب تسحأو ةيبلسلا ةمواقملا

 نكلو « ةيئان نكامأ ىلا ةداقلا صضعب تفنو دالبلا ءامعز ىلع قانحلا

 * رارصاو مزعو ةوق ىف ةمئاق تلظ ةمواقملا

 هيبصي نأ الا هلبشف نم اجرخم ىناطيربلا مكاحلا دجي مل اريخآو
 ٠ اكاباكلا ةجوز « ىلامج » ةباسشلا ةكلملا ىلع هتمقن

 .صلخأو « اكاباكلا اهبحأ « ادنغوأ تاليمح نم ءانسح ةاثف ىلامجو

 سمخ ذنم كلذ ىف اهحتاف دقو كلملا ىف هتكيرش حبصت نأ ررقو « اهل

 ةبحص ىف لامج تناكو « ايناطيرب ىف ةلحر ىف ناك نيح ٠ تاوئس
 , كلملل صاخلا ريئركسلا « لوكتوبس وسيك رفوتسيرك » رتسم اهيبأ
 ةكيرش ىلع تعقو دقل ١» : لوقي ادنغوأ ناملرب ىلا كلملا قربأو «٠ تلبقف

 مسالاب ظفتحأسو صلاخلا بحلا ىناعم لك ىبلق ىف اهل لمحأ « ىتايحل

 ٠ « ىدالب ديلاقتل اقبط ىسفنل

 ةلفطب قزر دقو « امهمضي صلاخ بح لظ ىف ناجوزلا شاع دقو
 ىف ىرتث ةيناطيربلا ةموكحلا تناكو « ولوسان » ةريمثالا ىه ةديعس

 ادنغوب يف ةدتفلا ريثيو ةمواقملا ةكرح ىذغي اداز اهبرصق ىف ىلامح ءاقب

 رارمتساب مهل بتكتو , ادنغوأ ىف لئابقلا ءامعزب لاصتالا ةبئاد ىهفأ

 2« بعشلا عامجا اهيلع دقعنا ىتلا ةبغرلا قيقحت ىلع لمعلا ةمطصاومل

 ٠ « ةيناث هكلم ىلا اكاباكلا ةدوع ديرن » مهل اراعش اهوذخت ىتلاو

 .لئاسرلا هذه ةباتك نع فكت نأ ةيناطيربلا ةموكحلا اهنم تبلطو
 اكاباكلا لزع دض ةلمحلا ةوق ديزنو لئابقلا خويش رعاشم ريثت اهن'ال

 ىف ثكرتشاو « اهناسلو اهبلقب « لمعلا نع فكت مل للاسمج نكلو.
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 ةدوع لجأ نم ةالصلل بعشلا نم فولأ اهل رضحو اهيلا تعد تاولص

 ةكلملا ىلا ةيناطيربلا ةموكملا تهجو + لحض ريكفت دعبو « اكاباكلا
 نيس, ل لوزاملا اهجوذ ماد ام رصقلا نم عوزخلا اهتم تلط ةلامو
 * هتدوع ىلا ليبس الو داللل اكلم

 عطتسي ملو « زصقلا ىف ءاقبلا تررقو « راذنالا تضفر ىلامج نكلو

 اذه ريثي نأ ةيسشخ رصقلا نم اهدرطل ةوقلا ىلا أجلي نأ ماعلا مكاحلا
 ٠ ةمراع ةروث رعتستف لئابقلا لاجر ىيسوفن ىف دقحلا نماكم لمعلا

 بارتقالا نم سانلا عنمو ةديدش ةسارحب رصقلا طاحأ نأب ىفتكاو

 ٠ هترايز وأ هنم

 ترمو مك احلا اهذخن ىتلا ةفينعلا ريبادتنلا مغر ةمواقملا تدتشاو

 تأرو 2, هيف ةمواقملا حور تبوقو « هكلم ىسني ال بعشلاو رهشأ

 ضرسعتو ةيبلسلا ةمواقملا دايدزاو ثداوعحلا طغض تحت ةموكحلا

 هذه بايسأ ثحبل ادنغوأ ىلا قيقحت ةنجل لاسرا داسكلل اهحللاصم

 نيبو مكاحلا نيب قيفوتلل حالصالا هجوأ نم هارث ام حارتقاو ةروثلا

 ٠ بعشلا

 نوئش ىف ريبخلا كوكلناه تيك ريس ةسائرب ةنجللا هذه تفلأ دقو

 ريس ماعلا مكاحلاب تلصتاو الابمك ىلا ةئجللا ثرفاسو « ثلوئموكلا
 ءامعزب تلصقتا م 0 ىناشلا اسيتوم ىفن بلط ىذلا نيهوك وردنا

 ةنحللا تعضو ثحبلا دعبو « لئابقلا ءامعزبو نييسايسلا ادنغوأ

 « احارتقا نيعبرآو ةعست هتئمض ةيناطيربلا ةرازؤولا ىلا هتعفر اريرقت“
 ةدوصع ىلع ممصم ادنغوأ بعش نأب ةعساولا اهتايرحت نم تجرخو
 ىف رارقتسالا ىلا ليبس الو « هدالب شرع ىلا ىناثلا اسيتوم اكاباكلا
 ٠ اكاباكلا ةلكسشم تلح اذا الا !ادنغوأ

 « ادنغوأ روتسد ىلع ةيرهوج تاليدعت لاخدا ةئجللا تحرتقاو
 ةموكحلا تارارق دبيفنت نع لوئتسسمللا وه ءارزولا سيئر ثلعحو



 ساد

 ضرعتت ال ىتح ناملربلا نيبو اهنيب ةلصلا هتلعج امك « ةيناطيربلا

 ٠ ةيروتسد ةمزأ ىلا تالبلا

 نأو « ةملكلا ىنعمب ايروتسد اكلم ادنغوأ كلم نوكي نأ تحرتقاو'

 ادنغوأ نيب تاقالعلا ةسايس نع لوثسملا وه ءارزولا سيئر نوكي

 ضرعتت نأ نود فالخلا عوقو دلع هرييغث نكمي ثيحب ايناطيربو
 ىلناثلا اسيئوم ضفر امدنع اهل تضرعت ىتلا كلتك ةفيئع ةزهل دالبلا
 مكاحلا مامأ سيلو ناملربلا مامأ لوئسم هنأ ىوعدب ايناطيرب ةروشم
 ٠ ماعلا

 ا معلا ولا قت ويوقف ضرع نيحو
 ىلا اسيتوم ةداعاب ديقتلا نود كوكناه ريس اهحرتقا ىتلا تاحالصالا
 لثابقلا ءامعز عم قفتيل ادنغوأ ىلا كوكناع ريسس رفاسو , هشرع'

 ٠ تاليدعتلا هذه ىلع ةقفاوملل ( ناملربلا ) وكوكيللا سلجم ءاضعأو

 ناملربلا ءاضعأ ناك كوكناه ريس هيف لسصو ىذلا تقولا ىفو
 ةمكحملا ىلا اومدقت دقف ءاسيئتوم ةيضق ايلعلا ةمكحملا مامأ نؤريئي
 ةموكحلا هتذختا ىذلا رارقلا ةيروتسد ىف لخدتلا اهيلا نوبلطي

 تعمتساو « ( اكاياكلا ) كلملا لزع قح اهل حيتيو . ةيناطيربلا
 ثعمتسا امك . ةموكحلا لاحر ضعبو ماعلا مكاحلا ةداهش ىلا ةمكحملا
 ةمكحملا صاصتخا مدعب ةموكحلا تعفدو ناملربلا ءامعز ةداهش ىلا
 كسمتو « ةدايسلا قحب ةقلعتملا روم”الا نم اهن”ال ةلأسملا هذه ىف رظنلل

 اذه ىفو ٠ ةيروتسد ةقباس ةلأسملا نآال ةمكحلا صاصتخاب باونلا
 كوكناه ريسلل ادبو ٠ ديدج نم بعشلا فطاوع تكرحت برهكملا وجلا
 تاحرتقملا رارقا ىلعسلجملا ءامعز عمقافتا ىلا لوصولا ريسعلا نم نأ
 تلجأو « ةمواحملا ىف رارمتسالاب هتحصن هتموكح نكلو « ةيروتسدلا
 ةقفاوملاب ناملربلا عانقا د كوكناه لواحو « ديعب دعومل اهتاسلج ةمكحملا
 ءاسضعأ نكلو « ةيروئسدلا تاليدعتلا لوبقو « ةئجللا تارارق" ىلع
 عاسجالاب اوضفر ةيلمعلا تاحرتقملا هذه ةميقب مهعانتقا عم سلجملا
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 اهلاحأو اهيلع قفاوو ( كلملا ) اكاباكلا ىلع تضرع اذا الا اهيف رظنلا

 ايناطيرب نال دحلا اذه دنع ةلأسملا تفقوو 2 اهيف رظنلل سلجملا ىلا

 ةيعرشلا هتفص دقف نأ دعب اكاباكلا ىلع تاحرتقملا ضرع تضفر

 تاحرتقملا لوبق ىلع سلجملا لمحل ةدع تالواحم تلذبو « دالبلل مكاحك

 ٠ هفقوم ىف بعسشلا هديأو ضفرلا ىلع رصأ هنكلو

 تامز'الا ىلع ىضقي الح تاحرتقملا ىف ىرت ايناطيرب تناك الو

 لاجر ضعب ىأر 2 ادنغوأ بعشو ةيلحملا ةموكحلا نيب تاكاكتنحالاو

 رظنلا ةداعال ةيئاطيربلا تارمعتسملا ةرازو ىدل دوهج لذب ةسايسلا

 نود الئاح رارقلا اذه فقي ال ىتح اسيتوم اكاباكلا لزع رارق ىف

 ريمي اهسأري ىتلا ةنحللا نأو اميسس ادنغوأ ىف دوشنملا رارقتسالا

 حبصي نأ ىلع ةمزأالل الح هتداعا تأر لب هتداعا ىف عنامت مل كوكناه

 ٠ مكحلا نوئش ىف لخدتي ال ايروتسد اكلم

 2 قباسلا هرارق نع لودعلا ىناطيربلا ءارزولا سلجم ررق اريخأ

 ٠. ةشرع ىلا اسيتوم اكاباكلا ةداعاو ادنغوأ بعش ىأر دنع لوزنلاو

 ةدوع تناكو 2« 90١ه ةئس ريوتكأ ١1 ىف هشرع ىلا اكاباكلا داعو

 ٠ ادنغوأ بعشل اعئار اراصتنا اكاباكلا

 اكلونوك ٠ ن ٠ ب روتكدلا فقو ١955 ةئس ريائي 55 ىفو

 نأ حرتقاو ٠ ادنغوأ ىف ةديدجلا ةيعيرشتلا ةيعمجلا ىف ادنجوب بئان

 لاقو ٠ حارتقالا كلذ اكنونوك ضراعف اينيكو ادنغوأ نيب داحتا موقي

 دحتن ال اذامل لءاستأ ىناف اهريغ عم ادنغوأ دحتن نأ نم دبال ناك اذا

 ٠ 5 نادوسلاو ريصم عم

 , ةرطيسل ةعضاخ ادنغوأ لعجي « اينيك عم ادنغوأ داحتا نا لاق مث

 . ىنطولا ادنغوأ رمثؤم بزح سيئر ىزاسوم ديسلا هديأ دقو اينيك
 ادنغوأ ىلع ريص ال هنأب ةلئاقلا ايناطي رب تاديكأتل ةميق ال هنا لاقو

 + نادوسلاو رصم عم دحتن نأ بجيو ٠٠ اينيك عم اهداحتا نم



 لاموصلا
 ايناطيرب لالتحا دعب « لاموصلا ىف يبروأالا رامعتسسالا لخدت ادب

 ةراقلا لهاجم هفرعل فاشكتسالا تالفح مساي ١/855 ةئس ىف ندعل

 ءىطاسشلا عمم قراجتلا لدابتلل ءانيم مهأ ندع تثناكو ٠٠ ءادوسلا

 تاوقلا طابض نم سفشكتسملا لغوت اهنم أدب كلذلو « ىلاموصلا

 «* ندع ىف ةطبارملا ةيدنهلا

 تاسقعب تلصو ١8655 هئنمس ىلا ١84548 ةئنس نم ةرتفلا ىفو
 كانهو ةربرب ىلا ىرخآ تاثحب تمدقتو ٠ رره ىتح فاشكتسالا

 يىناضطيربلا نتباكلا كراعملا كلت ىف بيصأو « نويلاموصلا اهمجاه
 ٠ ليئلا عبانم فاشتكا هيلا بسني ىذلا كيبس تنائتفللاو نوترب

 نم رثكأ فاشكتسالا تايلمع تفقوت نأ « كراعملا هذه ةجيتن تناكو

 ةنس ةربرب ةنيدم ةبرصملا تاوقلا لوخد كلذ بقعآو ٠ اماع نيرشع

 ىف مل ايئاطيرب لالتحا نأ ديب « ليعامسا ىويدخلا دهع ىف 6
 هذه ىف ذوفن نم ىويدخلل ناكام لك اهدي ىف عضو ١1885 ةئس

 نم مهتاثعب ترشناف مهزاكترا طقن نومعدي نيلجنالا داعو « ةقطنملا

 ٠ اهالتامو 1885 ةئس ىف دالبلا لخاد ىلا لحاسلل ةيذاحملا ةقطنملا

 لحاسلا ىلع همادقأ دطوي رخآ ىبروأ رامعتسا ناك هتاذ تقولا ىفو

 ىلا اولصو ىتح بونجلا ىف ويشدقم نم نويلاطيالا لغوتب ىقرشلا
 هذه « سشتبور ىشتيرب » ىلاطيالا مثأ دقو ٠ ندع جيلخ ىلع ةربرب

 ةريحب ىلا لصي نأ رخآ ىلاطيا عاطتساو + 8919١؟ ةنس ىف ةلحرلا

 يتنس ىف ىرخأ ةيئاطيرب ةثعب تلخدتا مث ء 1860 ةنس ىف فلئدور
 ٠ لينلاىلاعأ ىلا مث فلدور ةريحب ىلا ةربرب نم تلصوف 850١و 5

 نييلاموصلانيينطولاعم ةفيدع برحب كلذ دعب ىناطيربلا شيجلا لغشو
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 برحلا تلظو «٠ شيواردلا » مسسا نويناطيربلا مهيلع قلطأ نيذلا

 ةنس ىلا 15٠0١ ةئس نم نييرامعتسالاو نييقيرفالا نيب راوثالا ةرعثسع

 ةمواقم ميطحت ىف ىوجلا مهحالس نويناطيربلا مدختسا املنع

 ش ٠ نيينطولا
 ىه « ةيرامعتسا لود ثالث تناك ةيركسعلا تالمحلا هذه لظ ىفو

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهترطيس مكحت « ايلاطياو اسنرفو ايناطيرب
 اهنيب اميف تاقافتالا نم ةلسلس قيرط نع هلمكأي ايقيرفأ قرش ىلع
 تعاطتساف ٠ نييلحملا نيطالسلاو لئابقلا خويش نيبو اهنم لك نيب اميفو
 قب رط نع بدنملا قيصضمل ةلباقملا ةقطنملا ىف اهذوفن نكرت نأ اسنرف

 ىتلا ةرتفلا ىهو /١8481 ء 1١8/815 ىتنس نيب نيطالسلا عم تادهاعم

 1848/4 ةنس ىف ايناطيرب عم تقفتاو ؛ رص. ىئاطيربلا لالتحالا تلت
 ١91٠١ ١1ةئنس ىف ايلاطيا عمو ىسنرفلا لاموصلل ةيبونجلا دودحلا طخ ىلع

 ىف ملأو * ايرتيرا نيبو هنيب لصفت ىتلا ةيلامسشلا دودحلا طخ ىلع

 نيبو ةشبحلا ةمصاع ابابآ سيدا نيب ىديدح طخ ءاشنا /١911 ةنس
 مهأ نييسن رفلا ىديأ ىف عضو امم ىسنرفلا لاموصلا ةمصاع ىتوبيج

 ريطخ زكرم نأالا ىتؤبيج ءانيمو ٠ ميلقالل ةيجراخلا ةراجنلا نم ءزج
 ةيراجتلا تايناكمالا ةحاتاو ليئارساو اسنرف نيب ىراجتلا نواعتلل
 ٠ ةينويهصلا ةلودلل ايقيرفأ قرشل

 قيرط نع ه ىلاطيالا لاموصلا » ىلع اهترطيس تضرف دقف ايلاطيا امأ

 رابجنزو ايناطيرب نم لك عمو نييلحملا نيطالسلا عم تاقافتا دقع .
 ١/4855 ةنس ىف رابجنز ناطلس نم رجاتسن' نأ تعاطتساإو « ةشبحلاو

 تاكرش اهترادا تلوئثو «, اماع نيسمخ ةدمل ردانبلاب ةامسملا ءىناوملا
 ايلاطيال« ردانبلا » ىلع هتدايس نع رابجنز ناطلسس لزانت نأ ىلا ةيلاطيا
 ايلاطيال ايئاطيرب ترجأو ١5١٠5 ٠ ةئس ىف هينج فلآ ١55 لباقم ىف

 اتكرتمشاو بونجلا ىف « ويامسق » نم ةبيرقلا ىضارالا 1400 ةنسس ىف
 ٠لاموصلا ءاحنأ عيمج ىف نييئطولا ةروث ةبراحم ىف ايلعف اكارتشا اعم



 هد 5[ اب

 ندنل ةدهاعم ىضتقمب ايناطيرب نم لصحت نأ ايلاطيا تعاطتساو
 ابوج رهن ةقطنم ىلع ١550 ةنس ىف دقع رخآ قافثاو ء ١91١5 ةنسس
 عم ملاعملا ةحضاو دودح ىلاطيالا لاموصلل تحبصأو وبامسق ءانيمو

 برحلا تبشن امدنعو ٠ ىناطيربلا لاموصلاو ةشبحلاو اينيك نم لك
 تلتحا «2 ايناملا بناج ىلا ايلاطيا اهيف تككرتشاو 2 ةيناثلا ةيملاعلا
 ايكح اهمكحت تلظو « ىلاطيال لاموصلا ىضارأ ةيئاطيربلا تاوقلا
 فارشالا ل قتنا امنيح 1959 ةئس ليربا ىتح 1951١ ةنس نم ايركسع
 ٠ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلا اهيلع

 تارمعتسملا ىف فرصتلا ةلكدشم تدب « اهرازوأ برحلا تعضو املو
 ىتلا حلصلا ةدهاعم رفست ملو ٠٠ ايقيرفأ ىف « ةقباسلا ةيلاطيالا

 لاموسصلاو ايرتيراو ايبيل ريصم ررقت ةيوست نع ايلاطيا عم تدقع
 مذه ىف ىئاهنلا فرصتلا ىلوتت نأ ىلع ةدهاعملا تصن لب « ىلاطيالاو
 داحت الا وةيكي رمالا ةدحتملا تايالولاو اسنرفو ايناطيرب تاموكح قطانملا

 لوصولا نكمي مل اذاف « ةدهاعملا ذيفنت خيرات نم ةئس لالخ ىتيفوسلا
 ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيغمجلا ىلا عوضوملا ليحأ ةدملا هذه ىف قافتا ىلا
 عبرالا]ودلا عطتسن ملو *٠ عبرالا لودلل ةمزلم اهتايصوت نوكت نأ ىلع
 ىلا عوضوملا ليحأف ١944 ةنس ربمتبس ١١ لبق قافتا ىلا لصت نأ
 ررقت امدنع ١954 ةنس ىتح ركذي امدقنت زرحي ملو ةماعلا ةيعمجلا
 ٠ 9١ه“ ةنس رباني لوأ لبق اهلالقتسا ىلع ايبيل لوصح

 ءىفاكت نأ ةيبرغلا لودلا تأر دقف :؛ لاموصلاب قلعتي اميف امأ

 داحتالا دض ىبرغلا ركسعملا لتكت نأ دعب برغلل اهئالو ىلع ايلاطيا
 مساب ٠ لاموصلا ةرادا ىلوت نم اهنيكمت ىلا تعسف , ىتيفوسلا
 تبسحو « لاموصلالالقتسا اهدعب متي, تاونس رشع ةدمل , ةدحتملا ممالا

 ؟ ومحو ةياصولا ةيقافتا ىلع ةقفاوملا خيرات نم رشعلا تاوئسلا ةدم
 وه لاموصلا لالقتسال ددحملا خيراتلا نأ ىأ , ١96٠ ةئلسس سمسيد

 7 ١95٠ ةنس ربمسيد لوأ
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 اداحنا لاقتنا ةلحرم دعب ايرتيرأ فلؤت نأ ةماعلا ةيعمجلا تررقو '

 ٠ ىئاذ لالقتسا اهتموكحل نوكي نأ ىلع ايبويثأ عم ايلاردف

 ترم ىتلا تسسلا تاوئسلا ىه لاموصلا خيرات ىف ةرتف مهأو

 مساب هئرادا ايلاطيا ىلوثو ٠ ةدحتملا ممالا ةياصو تحن هعضو ذنم

 ررحتلا ىوق نيب عارص ربكأ ةرتفلا هذه تدهش ذإ_ « ةدحتملا ممالإ

 ىذلا ىقيرفالا دلبلا اذهب صبرتنت ىتلا ةيرامعتسالا عماطملا فلتخمو

 ارث ١ر9٠ وحن هنكسيو عبرم رتموليك نويلم فصن هتحاسم غلبت

 *« ىلاطيا 5ز**+ مهنيب ةمسن

 ءاسشناب_ةدحنملا ممالا ةياصو تحن لاموصلا عضو رارق ىضقيو

 ةرادالا بئاج ىلا نيبلفلاو ايبمولوكو رصم نم فلؤم ىراشتسا سلجم

 ميلعتلاو داصتقالا نوئشل ىرخأ ةيراشئسا ناجل فيلأت عم « ةيلاطيالا

 عمم نواعتلل نييقيرفالا نم مهلك وأ اهئاضعأ مظعم نوكي ةحصلاو
 ٠ ةرادالا

 دالبلا مكحن' ىتلا ةرادالا هذهل ةمهملا نوكت نأب رارقلا :ىضقي امك

 ايعامتجاو ايداصتقاو ايسايسس لاموصلا دادعا ةدحتملا ممالا مساب
 ممالا قاثيم نم نوعيسلاو ةسداسلا ةداملا تصن ذا ٠ ىتاذلا مكحلل

 دصاقمل اقبط ةياصولا ماظنل ةيساساالا فاده'الا » نأ ىلع ةدحتملا

 لمعلا كي قاثيملا اذه نم ىلوأألا ةدانإ ىف ةنيسملا «ةدحتملا مهالاو

 ةسايسلا رومأ ىف ةياصولاب ةلومشملا ميلاق'الا ىلاهأ ةيقرت ىلع

 وأ ىتاذلا مكحلا وحن اهمدقت دارطاو « ميلعتلاو داصتقالاو عامتجالاو

 قفتيو :'هب رعشو ميلقأ لكل ةصاخلا فورظلا مئالي اميسح لالقتسالا

 دق امل اقبطو اهتيرح ءلمب اهنع برعت ىتلا بوعشلا هذه تابغر عم
 ٠٠ , ٠ ةياصولا تاقافتا نم قافتا لك طورش ىف هيلع صني

 دوهجلا ساسأو « ىراشتسالا سلجملا نيعأ بصن فدهلا اذه ناكو

 ٠ سلجملا اذه ةيوضع ىف تكرتشا ذدنم رصم اهلذبت ىنلا
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 هريشتسسي ىميلقأ سلجم فيلأت ١5501١ ةنس لئاوأ ىف مت دقو
 نوئشلاو عافدلاب قلعتي ام ادع ام لئاسملا عيمج ىف ىلاطيالا مكاحلا

 نولقمي ايلاموص 58 مهئيب نم اوضع ؟5 سلجملا مضو ةيجراخلا

 ٠ تايلق'الانولثمي نوقابلاو ةيسايسلا بازح“الاو تايدلبلاو فئاوطلا
 سلجم ىلا تلصوو ٠ 55 ىلا كلذ دعب سلجملا ءاضعأ ددع ديز دقو

 تائيهلا فلتخم نم ىواكشو تاسامعلا ةدحتملا مم'الا ىف ةياصولإا

 باسبش ةطبار اهتمدق ىواكش اهنيب نمو ٠ ةيلاموصلا بازح"الاو
 تمهتا دقو « ةيئنطولا تائثيهلاو بازح'الا محأ ربتعت ىنلا لاموصلا
 ةرادالاتىمهتا امك ٠ نييئطولا داهطضاو , مكحلا ءوسب ةيلاطيالا ةرادالا

 ةطبار » ءاضعأ الا ةيموكحلا فئاظولا ىف مدختست ال اهنأب 0
 لصتفلاب نييئنطولا ددهت اهنأآو لييلاطيالل ةيلاوملا « لاموصلا م

 تركنأ ةرادالا نأ ديب ةيسايسلا 1 مامجلا اوريغي, مل اذا ا نم

 1 * تاماهتالا هذه

 لجيو 5 نم ىرخآ تاسامتلا سلجملا ىلا تمدق ام ناعرسو

 ىلامومصلا ىقيرفالا داحتالاو ؛ لاموصلا مدقت ةطبارو « الفريمهو
 , ةيلاطيالا ةرادالل .ةيلاوم تائيه اهلكو « ىلاموضلا ئنطولا داحنالاو
 اهفقوم اهيلع تعنو لاموصلا بابش ةطبار طاشنب ديدنتلا تئمضت

 ةنيدملا هله ىف ثدح ذا ٠ ويامسق ثداح مساب فورعملا ثداحلا ىف

 لتقو ٠ ةيسايس ةرهاظم ببسب نيلع'الا نيبو سيلوبلا نيب كابتشإ
 لاموصلاٍبابش ةطبار سيئز اكشو « ١١ بيصأو « ةثالث كابتشالا ىف
 فلأ نم زثكأ لاقتعا اهنيب نمو تذختا ىتلا ةيفسعتلا ريبادتلا نم
 مايأ ةدع ماعطلا نم مهل امرحو لافط”لاو ءاسنلا نم ددع مهنيب سصخش

 ممثالل عباتلا ةياصولا سلجم ىلع ضرعو ٠ اعوج مهضعب تام ىتح
 تالاقتعا ةلمح نعو ثداحلا اذه لاثمأ نع ىواكشلا نم ديدع ةدحتملا
 هبتشت نم لاقتعا ىف ةطيحلا ىهتنم مزلت نأب ةرادالا مصنف : نييئطولا
 ةمكاحملاو لاقتعالا نيب ةدملا ريصقت ىف دهج لك لذدبت نأو « مهيف
 ٠ ةيعامجلا تابوقعلا ماظن نكمم تقو برقأ ىف ىغلت نأو
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 رياربف 59 ىف لاموصلا 'خيرات ىف تاباختنا لوأ تيرجأ دقو
 نم ادعقم 5" ىلع لاموصلا بابش ةطبار اهيف تلصحو ١955 ةئس

 بلاطت امك « هلالقتساو لاموصلا ةدحوب ةطبارلا هذه ىدانثو ء ٠

 نيوكتل لاموصلا ىضارأ ىف ىسنرفلاو ىناطيربلا نيلاموصلا جامداب
 ١١ ىلع « الفريمو لجيد » بزح لصحو ٠+ ةدحوم ةيلاموص ةلود

 ٠ دعاقم ؟ ىلع ىطارقميدلا بزحلا لصحو , ادعقم

 ماظنلا ىلع ءاقبالاب ىداني , القريمو لجيد بزح نأ فورعملا نمو
 ةئيعم تالص وذ هنأ امك ٠ لاموصلا ةدحو لمتكت ال ىتح ىلبقلا

 ٠ نييلاطيالاب

 جامدا ىلا ةوعدلل تالواحم رئاودلا ضعب لذ كلذ بناج ىلاو

 > انقاض ون نوح ةيفتا لآ ىئاودلا مرده تديعو امونلا ىف لاموضلا
 ريغ « ةقباسلا تاباختنالا ىف بزحلا نكلو « لئابقلا ىدحا ىلا ةبسن
 ٠ ةيئطولا ةكرحلا ةبراحم ىف كرتشاو ,« رارخالا بزح م ىلا ةمسا

 ردانب بابش بزح اهنيب نم ىرخأ بازحأ لاموصلا ىف دجوبو
 لامونفلا

 لالقتسالاو ةيرحلا ةوعد نيب ىيسايسلا لاضنلا اذه ءانثأ ىفو
 ايبويثاو ايلاطبا تناك , ىرخأ ةلود ىف جاسنالا وأ ةيعبتلا تالواحمو

 ىه ىرخأ ةوق ترهظ امك 2 امهذوفن ميعدتب امامثها لودلا رثكأ

 نم تدازو لاموصلا ىف'ةيلصنق اهل تأشنأ ىتلا ةدحتملا تايالولا
 ' «٠ تايلاسرالا طاشن

 ىذلا تقولا ىف ىأ « 15965٠ ةنس ىف لاموصلاب اكيرمأ مامتحا أدب دقو

 تراتخاو « ةياصولا تحت لاموصلا عضو ةدحتنملا مم'الا هيف تررق

 اكيرمآ تناك تقولا انه ىو: ةيممولا رودب .مرقت ىكل ايلاطيا
 تناك املو ؛ ايداصتقا ابروأ برغ لود ةدعاسمل لاشرام عورشم قبطت

 عيطتست ىتح « اهيلع عورشملا اذه قيبطت ىلا ةجاحلا دشأ ىف ايلاطيا
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 تزهتن دقف . ىكيرم الا ىداصنقالاو ىلاملا نوعلا نم ديزملا ىقلتثت نأ

 نمض نم ناكو « ايلاطيا ىلع اهطورش ىلمت ىكل ٠ ةصرفلا هذه اكيرمأ
 ةبداصتقالا تادعاسلملا ميدقتب اكيررم'ال حاملا « طورشلا هذه

 عورشم » ةثعب تلسرأو ؛ ابيلاطيا تقفاوو ٠+ اضيأ لاموصلل

 ةباتكو , هتساردل « لاموصلل اهءاربخ امور ىف ةدوجوملا « لاشرام

 ايلاطبا عم ةيقافتا اكيرمأ تمربأ ١555 ةنمس ىفو ٠ هنع ريراقتلا

 نأ ؛ بيرغلا نمو + لاموصلل اهمدقت' ىتلا ةيداصتقالا ةئوعملا نأشب
 ىراشتسالا سلجملا نع ةيقافتالا هذه ماربا أبن ايلاطياو اكيرمأ ىفخت
 ذخأل' نأب ىضقت ىتلا ةياصولا ةيقافتال كلذ ةفلاخم مغر ةدحتملا ممالل
 لاموصلا مدقتب ةقلعتملا تاعورشملا عيمج ىف سلجملا ىأر ايلاطيا
 2 ٠ ىداصتقالا

 تاكرشلا عم ةيلاطيالا ةرادالا تدقع ١956 ةئس رياربف فو

 سلجملا ىلع اهضرعت مل لورتبلا نع ثحبلل زايتما دوقع ةيكيرمالا
 نم نوكتي ىذلا ىميلقالا سلجملا ىلع وأ :ةدحنتملا ممالل ىراشتسالا
 هترود ىف ةياصولا سلجمب ادح2 ىذلا رمالا « مهسففأ نييلاموصلا

 ثحبب ىراشتسالا سلجملا فلكي نأ كرويوين ىف ةرشع ةعبارلا
 لاموصلا ىفو ٠ اهيف هيأر ىدبيو « ىرخأ ةرم « دوقعلا هذه طورش

 ماع كدلمو ٠ ةيندللا سبالملا نودنارب ٠ ىكي رمأ فالأ ةسمخ نآالا

 « انيتروجيم » ةقطنم ىلا ةيرس تانحش نولسري نويكيرمالاو 17
 نويكيرمالا ىعديو ء اهلخادب ام دحأ فرعي الو لاموصلا بونج ىف
 ءزردنائسو زرجودرو ريلكنس : ثالثلاتاكرشلا نأ رمالا ىف ام لك نأ

 ٠ لورتبلا نع ثحبت
 ناف 3 لاموصلا ىف ىرجب ىذلا ةهديجحو قم عارصلا اذه سسيلو

 ٠ لاموصلا ىف ةيميلقا عماطم اهل ايبويثأ نا ٠ رخآ اعارص كانه

 ,ةيلاطيالا تاوقلا ىلع ةيناطيربلا تاوقلا ترصتنا ١95١ ةنس قو
 ىتح كانه تلظو « ه ايبويثأ » اضيأ ةشبحلاو لاموصلا نم اهتدرطو
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 نم ايناطيرب تيبحسناف « ابابأ سيدأ ىلا ىساليساليه روطاربمالا داع
 اهعضو ررقت امدنع +١96 ةنس ىتح لاموصلا ىف تيقبو « ايبوينأ

 ايناطيرب بحسنت نأ لبقو ٠ ةدحتملا ممالا مسساب ايلاطيا ةياصو تحت
 ماضتقمبو ايبويثأو لاموصلا نيب دودح طخ تعضو « لاموصلا نم

 كلذ ذنمو ٠ ايبويث"ال اهتطعأو لاموصلا نم نيداجوأ ةقطنم تعزتنا

 تلاز ام ةقطنملاو ٠٠ لمشفت اهلح ىلا ىمرث ىتلا تاثحابملا لكو نيحلا

 ٠ ايبويثأ دي ىف مويلا ىتح

 1١56068 ةئس وينود ؟" ىف ةرهاقلا راز ىذلا لاموصلا دفو دقع دقو

 دودحلا ةلكشم نع ونئيرام فسوي ليئاخيم ثدحتو ٠ ايفحص ارمتؤم

 ةشبحلا ىلا ايئاطيرب تملس م : لاقف «ايبويثأ» ةشبحلاو لاموصلا نيب

 ىضارالا نم ليم فلأ ؟١ اهتحاسم ةقطنم ١9866 ةنمس رياربف 58 ىف
 نوفلؤي لاموص فلأ ةئامثالث ةنسلا تاقوأ مظعم اهنطقي « ةيلاموصلا

 بعبشلا ليمرأ كقو + لاموسصلا ناكس عومجم نم ةثاملا ىف 5

 لا + قبردنم ةعيرا نم قوكتيز# امان اهوفت اضونم ادقؤل اهودعلا
 ٠٠ نيغلا اذه عفرب ةبلاطملاو ةقطنملا هذه ميلست ىلع عامتجالل ندنل
 نكمي ال هنأ تارمعتسملا نوئشل ىناطيربلا ةلودلا ريزو مهل حضوأف

 اذه ىف مالكلا نم ىودج ال هنأو , لاح ةيأب رارقلا اذه ىف عوجرلا
 ةيناطيربلا891١/ماع ةدهاعمل اديكوت مت دق ميلستلا اذه نأو « ددصلا

 ةيشبحلا ةموكحلا قوقحب ىمظعلا ايئاطيرب اهيف فرتعت ىتلا ةيسبحلا
 الو 2, همارتحا ىغبني, فارتعالا اذه نأو ٠ عازنلا عمجوم ةقطنملا ىف

 ٠ طئاحلا ضرع هب برضي نأ نكمي

 ىضارالاو لئابقلل ةيئاطيربلا ةلالجلا ةبحاص ةيامح تررقت دقو
 نيب ةيرح ىف تدقع تايقافتا ىلع ءانب اهئاضقو اهناطلسل ةعضاخلا

 نكلو ١4845 ١188109 ٠ ىماع ىف ةيمحملا لئابقو ىمظعلا ايناطيرب

 ملو « ىناطيربلا جاتلل هيضارأ نع اقالطا لزانتي مل ىلاموصلا بعشلا

 بعشلا ىريو ؛ هيضارأ ىف فرصتلا ةطلس ةلالجلا ةبحاص حجشملا



 سب الاس

 ايميف ةينئوناقلا ةهجولا نم ةلطاب /١891 ةنس ةدهاعم نأ ىلاموصلا
 عيطتست ال ةلالجلا ةبحاص نال ةشبحلا ىلا ائيضارآ ميلست نم هتنمضت'

 ٠ هكلمنا ال ام حنمن' نأ

 ةدهاعمطورشنع ائيش ىردي نكي مل ىلاموصلا بعشلا نأ عقاولاو

 دقو ٠ 1910 ىنح ١95١ ماع نم اهلمع دودحلا ةنجل تآدب ىتح 17
 ةرشابملا تاجاجتحالا , طورشلا هذه ةقيقح مهكاردال ةجيتن تراث

 ةقطنملاو دوهلا لالتحاو , ةشبحلل ىلاطيالا وزغلا ءاج ىتح ء ةفينعلا

 ةقطنملا ايئاطيرب تمكح دقو ( عازنلا عوضوم ةقطنملا ىهو ) ةقلعملا

 ةلنس رياربف ؟8 ىتح 0١ ماع نيب ام ةرتفلا ىف اهيلع عزانتملا

 : ٠ ةيناطيرب ةيركسع ةموكح ةطساوب 2
 ةدهاسعم مكحب ائيضارأ لاقتنا ةيعورشم نأب املع انطحا دقو
 ةيلهالا مكاحملا مامأ اهيف نعطلا نكمي ال ةيشبحلا ةيناطيربلا 17
 اهنكمي ىتلا ةديحولا ةمكحملا نأو . ةدحتملا ةكلمملا وأ : لاموصلاب
 انبوعش نال ارظنو ٠ ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىع رمالا ىف لصفت نأ

 نم سمتلن نأ الا انعسوب سيلف « ةدايس ثاذ ةلقتسم ةلود نوكت' ال

 سانئتسالل ةمكحملا ىلا ةلأسملا ليحت نأ ةدحتملا ممالل ةماعلا ةئيعمجلا
 ةدحتملا عمالل ةماعلا ةيعمجلا ىف انسامتلا ثحب نكمي نلو ٠ اهيأرب

 نع عافدلا ىلوتت ء ءهاضعالا لودلا ىدحا نم ةلود هيكزنت نأ لبق

 اذهب موقت نأ ىمظعلا ايناطيرب تضفر دقو ٠ ةيعمجلا مامأ انتيضق
 ايناطيرب نأب دفولا ترطخأ دق ةلالجلا ةبحاص ةموكح نا لب رودلا

 ممالل ةماعلا ةيعمجلا هرظنت امدنع سامتلالا اذه اعطق ضراعت فوس

 ٠ ةدحنملا

 ىف صخلتي ىلاموصلا بعشلاو ىمظعلا ايناطيرب نيب فقوملا ناو
 : ىناالا

 ىلع ةظفاحملا دصقب ةدهاعملا دقع ىف لئابقلا تكرتشا (أ)
 ٠ اهعوبر ىف ماظنلاو نمالا ىلع ءاقبالاو اهلالقتسا
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 نم ايويح اءزج ةشبحلا ميلستب دهعتلا ىلا ايناطيرب تدمع (ب)
 لئابقلا اهل نذأت نأ نود اهتيانحب تدهعن' ىتلا ىضارالا
 ىلا ايناطيرب تدمع دقو ٠ كلذل ةطلسلا اهلوخث وأ ةيمحملا

 نييدهملا دض «كيلينيم» روطاربمالا نواعت ىلع لصحتل كلذ

 ٠ نادوسلا ىف

 « اهيضارأو لئابقلا ةيامحب ايناطيرب تدهعن' (ىحر

 ناملربلا مامأ ١400 ةئس رياربف 55 ىف ةلودلا ريزو حرص ( د )

 ةدهاعم نع ةيعورشم نالقت ال 1885 / ١8485 ىتدهاعم نأب

 مك دق اسمهب ةدراولا تانامضلا ناف كلذ عمو ٠ 1١م5قأب/

 ٠ العف طئاحلا ضرع اهب ابرضو اهلهاجت
 1١960 ةئس رياربق ؟؟ ىف تارمعتسملل ةلودلا ريزو حرص (ه)

 ةدع نم ةئيس ةدهاعم /١891 ةنس ةدهاعم نأب ناملربلا مامأ

 ٠ اهمارتحا نم ادب دجت ال ايناطيرب ناف كلذ عمو « حاون

 نأ ضفري وهو انفصني نأ ىبأو . انيماح اتيلا ءاسأ دقل ( ز )
 ةسصتخملا ةديحولا ةمكحملا ىلع عارنلا صضرعب انل حيمسسو

 ىرخالا تاموكحلا امئاد ايئاطيرب تقح امئيب , ايلاح ةمئاقلا
 8 ةمكحملا هذه ىلا ءاحجتلالا لوبق لع

 ةكرش تحنم ايبويثآ نا » : اضيأ ىلاموصلا دفولا وضع لاقو

 املو اهيلا تممض ىتلا ةقطنملا ىف لورتبلا نع ثحبلا زايتما ةيكيرمأ

 نأ ىلع رصت ايبويثأ ناف كانهم لورتبلا دوجو ىف اريبك لمالا ناك

 سكع ىلع اذصهو اهنع أزجتي نأ نكمي الو ؛ اهنم ءزج ةقطنملا هذه
 لبق نم ادتمم ناك رصم ذوفن نأ ليلدب : ةميدقلا ةيشيراتلا ةقيقحلا

 ىتحةموكحم ةئيدملا هذه تناك دقو « ةقطنملا هذه ىف رره ةنيدم ىلا
 متي هئييعت ناكو « هللا دبع ريمالا همسا ىلاموص ظفاحمب ١885 ماع
 ٠ « ةيرصملا ةموكحلا ةفرعمب
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 بودنملا حالص نيدلا لامك ضرعتسا ١550 ةئس وينوي ال فو

 ىف هاقلأ ىذلا نايبلا ىف لاموصلل ىراشتسالا سلجملا ىف ىرصملا

 ةرادالل ىونسلا ريرقتلا اهنمضت ىتلا طاقنلا عيمج ةياصولا سلجم

 ةكلمملا نيب ةدوقعملا ةيقافتالا نا » : لاقو لاموصلا ىف ةيلاطيالا

 تارهاظم ثودح ىلا تدأ دق « دوهلا » ةقطنم نأشب ايبويثاو مك

 هلسه بجومب ةيلاموصلا قطانملا ضعب عاطتقا دض لاموصلا ىف

 + هاب د يق

 ىف ىلود فارشا تحت ءاتفتسسا ءارجا ىرصملا بودنملا حرتقاو

 مهئايغر نع ريبعتلا اهناكسل ىنستي ىكل اهيلع عزانتملا قطانملا هذه

 * ةبرحب مهئارآو

 ةوعدب رارق ىلع ةدحتملا ممالل عباتلا ةياصولا سلجم قفاو دقو

 نأشب قافثا دقع ىلا ةيمارلا ىعاسملا ةفعاضم ىلا ايبويثأو ايلاطبا

 سلجلملا رارق نمضتيو ايبويثأو لاموصلا نسب دودحلا ةلأاسم

 ةنسلا ىهو ١95٠ ةئس لبق روكذملا قافتالا ىلا لوصولا ةرورض
 ٠ ةلقتسم ةلود لاموصلا اهيف ريصيس ىنلا

 ٠٠ بيرغ ماظن لاموصلا ىف مكحلا ماظنو
 ةموكحمللا موقت نأ  ةياصولا ةيقافتا صنن' امك ضورفملا نا

 دب ال ناكو ٠٠ ىتاذلا مكحلل هدادعاو لاموصلا ةراداب ةيلاطيالا
 عورشم ةسلاطيالا ةرادالا ذفنت نأ ةسايسلا هذه عم ايشمت

 ادع ام , ةيرادالا ةلودلا ةزلهجأ ةفاك ىف فئاطولا « ةلموص ه

 ىف كلذ دعب ةيلاطيالا ةرادالا تأدبو ٠ ةيسيئرلا ةيئفلا فئاظولا

 اسلجم تلكشف ٠ لاموصلا ىف مكحلا ىلع ةرطيسلل اهتطخ ذيفنت
 ثمتو 2, هئاصضعأ مظعم ىلاطيالا مكاحلا نيع ٠ ددعلا دودحم ايميلقا

 نأ اهيف قبطت مل تاباختنا ١905 ٠٠ ةنبس رسياربف ىف تاباختنالا

 ةقيرطب تاباختنالا ترج لب « ةرشابملا تاباختنالا نع ةفورعم مظن
 نيعبس نم ةيعيرشت ةيعمج لوأ اهاضتقمب تنوكو « ةرشابم ريغ



 بدهآ ب

 لاموصلا بابش ةطبار  انلق نأ قبس امك  اهيف تلان , اوضع
 ىطارقميدلا بزحلاو , ادعقم ١ الفريمو لجبد بزحو 2 ادعقم ؟

 نع نيلثمم ةعبرأ ةيلاموصلا ةيعيرشتلا ةيعمجلا تمض امك دعاقم
 « نيتيلاجلا نع نينثاو , ةيبرعلا ةيلاجلا نع ةعبرأو « ةيلاطيالا ةيلاجلا
 تاعورشم ىف رظنلاب ةيعمجلا صتختو ٠+ ةيناتسكابلاو ةيدنهلا
 قحلا ىلاطيالا ماعلا مكاحللو : ةيلاموصلا ةموكحلا اهمدقت ىتلا نيناوقلا

 , نيئاوقلا رادصا ىف قحلا اضيأ هلو , ةيعيرشتلا ةيعمجلا لح ىف
 اةراللصي يتلا نيلاوقلا هذعت ةسارد قدح ةيهرقتلا ةعمجلل سلو
 ٠ ىلاطيالا مكاحلا

 سيئرو « نييلاموص ءارزو ةسمخ نم ةنوكم ةيلاموصلا ةموكحلاو :
 نم نونيعم اهسيئرو ةموكحلاو ٠٠ ىسيع هللا دبع ديسلا وه ءارزولا
 لامعالا ؛ ةموكحلا ءاسشنلا نوناق ددح دقو ٠ ىلاطيالا مكاحلا لبق

 نود «؛ طقف ةيلخادلا لئاسملا ىهو « اهب موقت ىتلا تاصاصتخالاو

 نم نوناقلا اهلعج ىتلا ةيجراخلا نوئشلاو عافدلا لئاسلل ضرعتلا

 ةداملا تصن امك , ١953٠ ماع ىتح ةيلاطيالا ةرادالا صاصتخا
 نوكي نأ ىلع « ةينطولا لاموصلا ةموكح ءاسشنا نوناق نم ةعباسلا

 ٠ مهبصانم نم ءارزولا ءافعا ىف قحلا .ىلاطيالا ماعلا مكاحلل

 , ةسيلاملاو داصتقالا : سمخ ةيلاموصلا ةموكحلا تارازو ددعو

 لكلو ٠ ةماعلا نوئششلا ةرازوو «. ةيغامتجالا نوئشلاو . ةيلخادلاو»

 ةينازيم : نيتينازيم كانه نأ بيجعلا نمو * ىلاطيا راشتسم ةرازو

 ايلاطيا اهعفدت ةموكحلا ةينازيمو ٠ ةيلاطيالا ةرادالل ىرخأو ةموكحللا

 انمامأ ودبت « لاموصلا ىف مكحلا ماظن ىف رظنلا انعمأ اذا نحنو

 ٠ دوسالاو + ضيبالا زوحعلا ةلكشملا#

 ةسمخلاو ,دوسالا رصنعلا نم اهئثاضعأ لك 0 ةيلاموصلا ةموكحلاف

 : اضيأ دوسالا رصنعلا نه اهباون مظعم 2 لاموصلا ىف ةبعيرشتلاف



 م5

 ةمأو ٠٠ « ىثوليزنا وكيرنا » روئيسلا « ىلاطيالا ماعلا مكاحلا امأ

 ٠. رشبلا نم ةزاتمملا ةقبطلا نم مهلكف ٠٠ ةيلاطيالا ةرادالا وفظوم
 ا ضيبلا 330 نم

 5 آدين ةطقنلا هذه نمو

 ةيعيجلا امأ « ىلاطيالا ماعلا مكاحلا كب ىف ةزكارم اهلك تاطلسلا

 تعاطتسا اذكهو ٠لطقف امسسا ةدوجوم ىهف ءةموكحلا امأ ء«ةيعيبرشتلا

 ملاعلا مامأ ودبتل , ةياصولا ةيقافتا دونب ذفنت نأ ةيلاطيالا ةرادالا
 امأ ٠ ىتاذلا مكحلل لاموصلا بعش ةئيهث ىلع ةلماعلا ةروص ىف
 مدقتلا ىحاون لك لثق ىلع لمعت ةيلاطيالا ةرادالا ناف « ةقيقحلا
 +٠ ديالا ىلا اهتياصو رارمتسا نمضت ىتح لاموصلا ىف ةراضحلاو

 ضارمالا ةيسسلو ٠ لاموصلا ىف افيخم اراشتنا ةرشتنم ةراعدلاو

 ةيلاطيالا نيناوقلا عجسشنتو « ةئاملا ىف 6١ غلبت كانه ةيرسلا

 ةرذقلا ةلهملا هذه نأ اقح فسؤملا نمو . اهباحصأ ىمحتو ةراعدلا

 هتردصأنوناق ىلا كلذ ىف ب بسلا عجرب و «تايلاموصلا ىلع ةروصقم

 ةيلاموصلانم جاوزلا عيطتسي ىلاطيالا نا ىلع صني ةيلاطيالا 'ةرادالا
 + ةملسلا

 دقف « مهزئارغل اسفنتم نوناقلا اذه ىف ىلاطيالا بابسشلا دجوو
 ىف شيعلا ةمقل ءارو ايعسمس لاموصلا ىلا تاثملاب نورجاهي اوناك
 ناكو ٠٠ نولوئسملا ركفو ٠ نامرحلا مهانضأ كانهو ,- ركبلا ضرالا
 !٠ بيجعلا نوناقلا اذه

 ء نييلاطيالا نابسشلا نم نيرجاهملا ةلكشم ةرئادالا تلح نأ دعبو
 نأ نولوئسملا ظحال دقف ٠ تاجيزلا هذه -لالغتسا ىف ركفت تأدب
 نورداسغي ءاباالا مظعم نأ اودجوو « رثك دق تاجوزلا ءالؤه جاتن
 ٠.٠ مهل ةيسنج ال ءانبأ مهءارو اوفلخ دقو لاموصلا



 5 1 را

 هذه ةمهمو ٠ لاموصلا ىف ًأجلم نيرشبملا نم ةعامج حئتفاو
 نويلاطيالا مهؤابآ رداغي نيذلا راغصلا لافطالا عمج ةعامملا
 لاسفطالا ءالؤه ىلع نوقلطيو ٠ أجلملا ىف مهتيبرثو « لاموصلا
 نينوللا ١» طالتخا ىلا ةبسن « نيللاو ةوهقلا ىأ « انال هيفاكلا ء

 3 تاجيزلا هذه ىف 6 صضيسالاو دوننألا

 ىتلا ايلاطيا ههجوتف لاموصلا ىف ىداصنقالا طاشنلا امأ
 لاموصلا ناك امدنع ذوفن نم اهل ناك ام ةرادالا اهيلوت ذنم تداعتسا

 تايداصتقا ىفمكحتت ىتلا كونبلاو ٠ ةيلاطيالا ةيروطاربمالانم !ءزج
 ويشدقم ىف اموركنبو ىلبان كنب عورفو ايلاطيا كنب ىه لاموصلا
 ٠ ١ ويامسقو

 ةيداصتقالا دراوملا لظن نأ ىلع ةيرامعتسالا رئاودلا رصنو

 ىف 8١ نم رثكأ نوكت ءىتلا ةعارزلاو ىعارملا قاطن ىف لاموصلل
 ةياصولا سلجم ىلا ةعوفرملا ريراقتلل اقبط ىموقلا لخدلا نم ةئاملا
 ةيعائصلا ةيمئثتلا تاعورشم عيمج. مدطصتو ٠ ةدحتملا ممالل عبالالا

 جاتناك دولجلاو زوملا ىلع جاتنالا رصقل تالواحمو ةريبك تابقعب

 لاموصلا روطت ىف ةيساسالا لماوعلا نأ ديب روطتي ال ىديلقت

 ةيمئقب اقيثو اطابئرا طبترت لالقتسالاو ةيرحلا ىف هفادهأ هغولبو
 نيب لهجلا ةبسنو ٠ ىنفلا مدقتلاو ميلعتلا صرف ةحاتاو هتايداصتقا
 ةسسغل كانه تسيلف « ةئاملا ىف 98 غلبت ذا ادج ةعفترم بعشلا

 « ةيبرعلا ملكتي ضعبلاو «٠ ةيلاموصلا نوثدحتي مهضعب , ةدحوم
 فورح ةيلاموصلا ةغلل سيلو «2 ةيلاطيالا ملكتت ىمظعلا ةيبلاغلاو

 سيئر معزتيو ٠٠ عوضوملا اذه ىف ةفلتخم ءارآ كانهو « اهب بتكت
 فرحالاب ةباتكلا ىلا ةوعدلا ةكرح 2 ىسيع هللا دبع ديسلا ءارزولا

 ةباتكلا بجي هلأ ثنوريو نوريثكلا ةهضدراعي نكلو 2, ةينيثاللا

 ىرايشتسالا سلجملا ىف ىرصملا بودنملا لاقو + ةيبرعلا فورملاب
 عيمج ناد : 196085 ةنسس وينوي ال ىف ةدحنملا ممالل عباتلا لاموصلل
 ٠+ لاموصلا ىف ةيموق ةغل سيردت وأ ءاشنا ىف تلشف دق دوهجلا
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 ةيهئنأو دالبلا ءاحنأ عيمج ىف ةدئاسلا ىه ةيبرعلا ةغللا نا لاقو

 .ناو * ةموكحلا ىلا مدقت ىتلا تابلطلاو ضئارعلا رثكأ ىف لمعتست

 لامعتسا ىف اهناكس ةيفر تبثآ دالبلا ىف ىرجأ ىذلا ءاتفتسالا

 ذاختاب ةيلاطيالا ةرادالا بلاطأ كلذلو ةيمسر ةغلك ةيبرعلا ةغللا

 ٠ « ةيمسرلا دالبلا ةغل ةيبرعلا ةغللا رابتعاب ىمسر رارق
 2 اسردم ا" نم ةنوكم ةثعب ميلعتلاو ةيبرتلا ةراذو تلسرأ دقو

 ,ىتلا سرادملا ددع غلبو ٠ ةفرعملاو ةفاقثلا سشنل ء لاموصلا ىلا

 نم اهلك تئشنأ ' سرادم تس كانه ةيرصملا ةثعبلا اهيلع فرشت

 ٠ نيسردلملاب .رصم اهيف مهاستو « ىلاعالا اهعمجي ىتلا تاعربتلا

 ىلاهأ نم ةبلاطو بلاط ىتئام نم برقي ام امضيأ رصم تفاضتساو

 ٠ ةعماجلاو رهزالاو ةينفلاو ةيوناثلا سرادملا نيب ؛ لاموصلا

 ,سلجملا ىف (حالص نيددلا لامك موحرملا)ر رصمبودتم نآفورعملا نمو
 ةئس ةياصولا سلجم مامأ بلاط « ةدحتملا ممالل عباتلا ىراشتسالا

 .دعب هيلع عقيب ناودع ىأ دض لاموصلل تانامضلا ميدقعب ١505

 نم امئاد ثدحي ام رارغ ىلع ١55٠ ةئس ىف هلالقتسا ىلع هلوصح
 اهجاردتساللالقتسالا ةثيدحلا لودلل ىرامعتسالا صبرتلا تالواحم

 ةمدخل اهلالقتسا ماود لفكت ىتلا تاطابترالاو فالحالا كارش ىلا

 نكمي ال رامعتسالا نأ ديب * مهكالفأ ىف نورودي نمو نيرمعتسملا
 ضاضقنالا ةدواعمل نأالا ذئم دهمي هنا لب دوهجلا هذه نع ىضري نأ

 ةئسس دعب هحلاصمو لاموصلا بعشلا قوقح ىلع ىرخأب وأ ةقيرطب
 ,نم حفاك ام ليجأتو ءارولا ىلا ةلجعلا عاجرا عطتسي مل نا 5٠

 « ىملاعلا ريمضلا هب ىضق امو رارحالا هلجأ

 .,لاموسصلا ديحوتل « اريرم احافك ىلموصلا بعشلا حفاكيو

 ,ىسنرفلالاموصلاو ىلاطيالا لاموصلاب ( ن"الا ىبويثالا ) ىئاطيربلا
 ٠٠ ثاداعلاو ةغللا ىف ةقفتم ةثالثلا ميلاقالا هذه بوعش ناف

 , ةيرامعتسسالا تارماؤللا عيمجل عاو كردم ىلاموصلا بعشلاو
 وبصي ىتلا هفادهأ ققحي, ىتح هتدايسو هقوقحب اكسمتم لظيسو

 ٠ ةميركلا ةايحلاو ٠٠ ةيرحلا ىف اهيلا





 اساور
 طخ ىبونج 590 و ٠١" ,ضرع ىطخ نيب ةيبوسنجلا .ايقيرفأ عقت

 نيتعباتلا قيبمزومو ولحجلا ىترمعتسم نم نوكتنتو « ءاوتسالا
 ,ةيعبتلا روص فالتخا ىلع « ايناطيربل ةعبان ىضارأ ةدعو « لاغتربلل

 ملسا هيلع قلطيو لالقتسا هيسشب عئامت ىذلا نوينمودلا اهئمف

 داحتا» مسسأب 61 ةنس ذنم ًايشن داحتاو « ايقيرفأ بونج داحتا »

 ةيبولجلا ايسيدورو ةيلامشلا ايسيدور لمسشيو « ايقيرفأ طسو
 , دعب ىساسالا هنايكي ءانب متي مل داحتالا اذه نأ ديب , دنالاساينو

 نيتيلاطيرب نيتيمحت اتلازام دنالاسايلو ةيلامشلا ايسيدور ن'ال كلذو

 عضل هلك كلذ ىلا فاضيو ٠ تارمعتسملا ةرازو امهنوئش ىوتك

 اريخآو ٠ دناليزاوسو « دئالوتوتسابو « دنالاناوشتب : ىه تايمحم

 ةيسسايسلا مظنلا ددعت نم مغرلا لعو + ةيبرغلا ةيبونجلا ايقيرفأ
 ةيفارغج ةدحو ربتعث اهنأ الا , دالبلا هذه ىف ةدئاسلا ةيرادالاو

 ديدجلا داحتالا ةحاسم غلبتو ٠ ةكسامتم ةيداضتقا ةلتكو , ةيعيبط .
 نويلم فصنو نييالم ةتس هناكس ددع غلبيو « عبرم ليم فلأ 4

 , ةبونجلللا ايسيدور نم افلأ ٠ مهنم ىبروأ ؟١ر١٠٠6 و ىقيرفا

 أدب دقو ٠ دنالاساين ىف :١٠ءال؟ و ةيلامشلا ايسيدور ىف 5ة5رء٠٠

 ىلع لمع ىذلا 2 « سدور لسيس ه خيرات عم ايسيدور خيرات

 ىدحا ندنل ةموكح تحئنمو 2« ١89٠ ةئّس ةيندعملا ةورثلا لالغتسا

 ملو ٠ ريبمازلا رهن ىبناج ىلع نداعملا نع بيقنتلا زايتما هناكرش
 هاج مث ٠ رضحتملا ملاعلا قطانم نم « ةفورعم ةقطنم كلذ لبق نكت

 بهذلا نع ثحبي « ايقيرفأ بونج داحتا ضرأ نم ضيبالا لجرلا
 نم اريبك اءزج « ستاكيليسوم » كلملا مكحو ٠ اهضرأ هيوحت ىذلا
 كلملا هنبا هفلخو « رشع عيساتلا نرقلا لئاوأ ىف ةيبونجلا ايسيدور

- 
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 مدق نيح سدور هدجو ىذلا مكاحلا وهو 11/١ ةئس « الويجنبول »

 ةنس ىف اقافنا كلملا عم سودر دقعو ١18488 ٠ ةئس ىف دالبلا ىلإ

 ىف ضرالا نم عبرم ليم فلآ 5 نع هاضتقمب كلملا لزاناأتا 4

 ةيعفدم براقو اهثريشذ عم ةيقدنب فلأو « ايرهش هينج ةئام لباقم

 ٠ طق هملستي مل ىريبمز رهن ىلع

 رامثتسال ايقيرفأ بونج ةكرش سودر ًأشنأ ١8/59 ةنمس ىفو

 مهمأمأ حتف « نيرماغملا نم ةعومجم ةكرشلا تثعمجو ةديدجلا ضرالا

 ىلئاطيربلا ملعلا اوعفر ثيح « دئالائوششام » ىف « ريبكلا لمعلا باب
 ملو ١89٠ ١ ةنسس ريمتبس ١ ىف ةمصاعلا يىروبسلاس عقوم ىف

 نع ثحبلا تازايتما ىلعو ضرالا ىلع ةتكرشل لوصملاب سودر عنقي

 نم ةيبروطاريمالا ىلا ىرخأ ىضارأ مضي نأ ىلع ممص لب نداعملا

 ىف قيباتملا برح تماق فدهلا اذه لجأ .نمو « هتكرش ةمالس لجأ
 اهولعتفا دق « هراصنأو سودر نأ نوخرؤملا ىريو 2« ١8915 ةنس

 انوشاملا لئابق نيب ةيشاملاو ىرلاب ةصاخلا دودحلا ثداوح قيرط نع

 ' ةميزه رش ليباتملا لئابق تمزه برحلا هذه ىفو « ىليباتملاو
 اهنأ ديب 1895 ةنس ىفحلسم موجه نشب قيباتملاو انوشاملا تماقو

 اوقلي نأب ءامعزلا سودر عنقأ ١853 ةنس ىفو ٠ لشفلاب تينم
 ةئسس ىف نيئثديدجلا نيتيحضلا ىلع همسسا قلطأو ٠٠٠ ةيئاهن حالسلا

 * « ايسدور » اتيمنسو 6 **٠

 ةيرادالا ةطلسلا ىه. ةيناطيربلا أيقيرفأ بونج ةكرش تلظ دقو

 ١845 ىتنس نيب اميف ةيبونجلاو ةيلامسثلا اهيمسقب ايسيدور ىف
 ىتح ةكرشلل اصاخ اكلم عقاولا ىف اتناك نيدلبلا نأ ىأ ١ 1515 و
 مضنت نأ ذئنيح نكمملا نم ناكو , ١1١5 ةئسس ىف اهزايتثما ىهتنا

 ,ةيناطيرب ةرمعتسم ميصت نأ وأ ايقيرفأ بونج داحتا ىلا ايسيدور

 تاوئمس رشع ةكرشلا زايتما دم تلضف ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ديب

 ةكرشلا نيب ثدح 2, ديدجلا زايتمالا ةدم ىهتنت نأ لبقو ٠ ىرخأ
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 ةيناطيربلا ةموكحلا تلخدتو « كاكتحا ثداوح ضيبلا نيرمعتسملاو

 ةكرشلا مكح ءاهنا اهجئاتن نم ناك , ةيروص تاباختنا ترجأو

 ةعبات ةيناطيرب ةرمعتسم ايسيدور نوكت نال نيبختنملا رايناخاو
 اهل لاز امف ؛ ةكرشلا مكح ءاهتنا نم مغرلا ىلعو ىناطيربلا جاتلل

 ةنس ىف اهزايتما ىهتنيسو « ميدقلا اهئاطلس ضعب مويلا ىتح
 دقف « ةيلامشلا ايسيدور ىف امأ ةيبونجلا ايسيدور ىف اذه 5 ٠

 بلطب ةيناطيربلا تاطلطسلا ىلا مهسفنأ ءاقلث نم لئابقلا ءامعز مدقت
 ,ةيلامشلا ايسيدورىلع اهتيامح سدور ةكرش تطسب دقو + ةيامحلا

 ٠ ةيلاطيرب ةرمعتسم دالبلا تحبصأ نيح 2 1975 ةنس ىتح

 نويلم 5ال ةيبلامشلا ايسيدور ىف ضيبلا نورمعتسملا كلميو

 نويلم 58 وهو ضرالا ىقاب نوعديو ء اهضرأ بصخأ ىه , انادف
 ىلع مهذدع وبري ىذلاو نييقيقحلا ضرالا باحصأ نييقيرفالل انادف

 نم ىقيرفالا درطي نأ نئاجلا نمو ٠ ابيرقت ضيبلا فاعضأ ةرشع
 فورظلا ىلا رظنلا نودب كلذ ندامعملا تافاشتكا تعد اذا ؛, هضرأ

 ٠ اهب رمي ىتلا ةيداصتقالا
 2« اهروص ىلجأب ةيرصنعلا ةقرفتلا ودبت « ةيبونجلا ايسيدور ىفو

 ماغرال اعورشم كثبراك *ل ٠س لينولوك تناندفللا عضو دقو

 نييبروالا تارمعتسمب ةطيحملا قطصانملا نم ليحرلا ىلع نييقيرفالا
 ٠ ىريبماز رهن ىلامش عقت مهب ةصاخ ءادوس تاعطاقم ىف مهرصحو

 , ةيبونخلا ايسيدور جراخ اودلو نيذلا نييقيرفالا ىلع متحملا نمو

 ,ةينطولا نوئمشلا ةرادا نم حيرصن ىلع اولصحي نأ اهلوخد نوديربو'
 ىف قحلا هل ناف حميرصتلا ىلع لصح اذاف « دالبلا لوخد هل لوخي
 لصحي مل اذاف « لمع نع ثحبلل اموي. نيثالث ىلع ديزن ال ةدمل ةماقالا
 , درشتلا ةميرجب هيلع ضبقلا ىقلأ ةدملا هذه ءاهتنا ىتح لمع ىلع
 ' ١ هالبلا نم ىفن وأ نجسلا ىف هب جذو
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 ةذه لثم ليغشت ىلع لابقالا ةرثكل ٠ المع امئاد دجي ىقيرفالاو

 ٠ هيلع لصحي ىذلا رجالا ةلااضل لماعلا

 .تاطلسلا تردصأ دقف ٠ لامع ىلا ةجاح ىف ةعانصلا تناك الو
 "اذه ىضهقمبو « « حئاوللا ليجست نولاق ١» ايسيدور ىف ةيناطيربلا

 ميدقتو 2 ءاغبلل رود ءايشناب تايقيرفالا ءاسنلل حمسي ٠٠ نوناقلا
 ,لجر لكلو ٠ لمعلا ىلع مهدقاعت ةدم ءانثآ مجانملا لامعل تاقيشعلا

 ةيبدأ وأ ةيدام ةيلوئسم ةيأ هيلع سيلو « ديرب ىتلا ةأرملا راتخي نأ
 ! بجنأ اذا اهنم هلافطأ وحن وأ اهوحن

 ريزو .دلان ودكام ملوكلام سس ذاشلا نوئلاقلا اذه ديأو

 !! ىناطيربلا ناملربلا هيلع قدصو كتارمعتسملا

 « لامعلا ناقوط رارمتسا نامض وه ٠ نوناقلا اذه نم فدهلاو

 « ةلماعلا ىديالا دوجو ىلع فقوتي ةعانضلا مدقت لبقتسم هنأ ذا

 * رجالا ةليلقلا

 .ىف ٠١ نأ ذا ؛ ةيلامشلا ايسيدور تارداص مهأ ساحنلا ربتعيو

 نولمعي_ نيذلا  نويبروالا ميقيو + هنم نوكتت اهتارداص نم ةئاملا

 "امأ ىبروالا ةشيعملا ىوتسم بسانت تويب ىف مجاسنملا ىف

 ٠ تاقاطبلاب مهماعط مهل فرصيو ربانع ىف نوشيعيف نويقيرفالا
 ةنس يف تابارضا ةدعب نيقيرفالا مجانملا لامع ماق دقو

 زجع ذا ٠ اكاسول ىف ةديدج ةمصاع ءانب بيسب كلذو , 3

 نم عورشملا تاقفن ديدست نع « خبوي تربويه ريس » دالبلا مكاح
 ١١ ىلا تانلش ال نم نييئطولا لع بئارضلا عفرف ٠ ضيبلا ناكسلا

 بئارضلا ةيابج نويقيرفالا ءامعزلا ضفر املو نلش ٠6 ىلا مث نلش
 ىلع ةديدجلا بئارضلا عفد ةيلوئسم ىقلت نأ ررقث ٠ بعشلا نم
 .بلاطف , مهنادلب نعو مهسفنأ نع نييقيرفالا مجانملا لامع قتاع

 .نأ ديب « ةبولطملا ةدايزلا عفد نم نكمتلل مهروجأ عفرب لامعلا

 ,رخازلا مصخلا" اوجرخو ٠ بارضالا اونلعأف ٠ ضفرلاب لبوق مهبلط



 تدا ت

 نع جتنو « ةحلسملا تاوقلا مهب تمدطصاو , ةصارتم ةيرشب لتك

 ةيرشبتلا تايلاسرالا تراثو رخآ ددع حرجو ريبك ددع لتقمداصتلا

 مكاحلا نكسلو « ةروثلا عمق ىف المعتسا نيذللا فنعلاو ةوسقلا ىلع

 ٠ةيعانصلارئاودلا ىف شنت ىتلا تافالخلا ىف اولخدتي الآ مهيلا بلط

 نم نينثا نم ةفلؤم قيقحتلل ةنجل فيلأت ىلا  رطضا مكاحلا نأ ديب
 ٠ ةيلوئسملا نم  ءارم الب  ةئجللا هتفعأ دقو ٠ هندعاسم

 تاكرشلا حابرأ تلصو ذا « اريبك اعافترا ساحنلا حابرأ عفت رثو

 ىلا ةيكيرمأ ولجنالا لاومأالا سوؤر اهريدت ىتلا ثالثلا ةيسيئرلا
 ىف ارث٠٠٠ر٠٠٠ نم رثكأو ١9959 ةئسس ىف هينج ةهردءءردتل
 تداز املو ٠ ةتباث لامعلا روجأ تلظ دقف اذه عمو 2 +١55٠ ةئلمس

 لواح ١958٠ ةتس مهبارضا رثا ىلع نييبوروالا لامعلا روسجأ

 تايمك ىلع اجاجتحا « تابلطب اومدقتو +٠ ةصرفلا زاهتنا نويقيرفالا

 تائلش ةسمخ نع لقي ال ءاذغ لدبب اوبلاطو . مهل مدقت ىتلا ماعطلا

 ةنجل ترهظأ ذئليحو ٠ اتاب اضفر تسضفر مهتابلط نأ ديب 2 ايموي

 تاكرشلا تقفاو اذا ةيلصالا اهتابلط بحس ىلع اهتقفاوم بارضالا
 ٠٠ برحلا لبق ام راعسأب ةيناطيربلا ةموكحلل ساحنلا عيبت نأ ىلع
 ىقاب عفد وهو ريخأ بلطب لامعلا مدقتف ٠ بلطلا ضفر ىرخأآأ ةرمو

 عقوو ٠ اضيأ بلطلا اذه ضفرو « مهدالب ىلا اودوعي ىك مهروجأ
 شيلا تاوق تيعدتساو ٠٠ تاطلسلاو لامعلا نيب فينع مادص"
 « بارحلا ةنسسأ ىلع مجانملا ىلا نويقيرفالا لامعلا داعو ٠ سيلوبلاو
 56 و اليتق 31ا/ مهددع غلب نيذلا اياحضلا ضعب طقس نأ دعب

 ٠ احيرج
 عافدلل ١959 ةنس ىف ايوق اداحتا نويقيرفالا لامعلا فلأ دقو

 دقو ٠+ اماع ابارضا مظني نأ ١969 ةنمس ىف عاطتساو مهقوقح نع
 ةبيرضلا نم هينج ةهءر*٠٠٠ بارضالا اذهل ةجيتن ةموكحلا ترسخ

 هينج ٠0ر٠٠ تاكرشلا ترسخ امك « ايموي ساحنلا جاتنا ىلع
 ةداعا ىلع ةياهنلا ىف ترقتبسا دق تاكرشلا نأ الا عوبسالا ىف:



 تا

  "5٠٠نييقيرفالا لامعلا ىقاب تلصفو ةبوقع ةيأ نود لماع <

 دوسالاو ضيبالا نيداحتالا نيب ءادعلاب روعش قلخ ىف تحجل امك ٠

 .: « ايقيرفأ ةوحص ه» هباتك ىف «.نوسديفاد ليزاب » لوقيو

 س ةجاح ريغ ىف « ةقباسلا دوهعلا ىف ىبروالا رمعتسملا نكي مل »

 ءالؤه ىلع لوصحلل هسفنب جرخي نأ الا  نييقيرفأ الامع' ىغبي نيح
 وأ كلذ قوفتث. ىرخأ ةليسو ةيآ وأ عادخلاو ةوقلا امدختسم لامعلا

 2, كلذ ىف تمدختسا ةليسو لوأ باهرالا ناكو . اءومس هنع لقت

 « وغنوكلا ىف ثدح امك ايسيدورو ايقيرفأ ىبونج ىف « ذئدعبو
 ىقيرفأ لك ىلع ادقن اهعفد ضرفي بئارض راكتبا ىف ةيرقبعلا ترهظ
 ىدقنلا لماعتلا ساسأ ىلع اهداصتقا موقي ىلا قطانملا جراخ شيعي

 ىلع نوضياقي وأ نوجتني وأ نوعرزي اوناك نيذلا كئلوأ ىلع ىأ
 عفد ىلع نييقيرفالا ءالؤه ماغرا ناكو « نؤملا نم هنوجاتحيب ام لك
 ىأ 2 ةقاشلا لاغشالاب نوبقاعي نوفلختملا ناك ذا + ةيدقن بئارض

 دينجتلا ءالكو ناك اذه بناج ىلاو ,؛ ىدقن رجأيب لمعلا ىلع مهماغرا

 ىهو «نيطاطبو تاجارد لامعلا حنمب دوعولا نوثني ىرقلاب نوفوطي
 ءو | مجنملا ىلا نينمآ لامعلا لصي نيح ذفنث ال دوعو

 «ىعانصلالاجملا دح دنع ايسيدور قنييقيرفالا داهطضا فقي الو

 ةلف ٠٠ ةماعلا ةايحلا ىف مهل ثدحي امل ىدص داهطضالا اذه نا لب

 اكاسول ىف ةيبروالا ةماغلا لاحملا لوخدب نييقيرفالل حمسي
 باب نييقيرفالل تاكرشلاو ةيموكحلا حلاصملا عيمج ىفو « ةمصاعلا

 هنم لخدي ىذلا بابلا ريغ ؛ مهحلاصم ءاضقل هنم نولخدي صاخ
 ٠ نوسروالا

 ءاحو « ةيرصنعلا ثتاقالعلل ايقيرفأ بولج دهعم » ريرقت رسشن دقو

 ةيافك ىلا جاتحي ال ىذلا لمعلا ىف نمكي ةلكشملا نسا نا » : هيف
 ٠٠١ ىضاقتي ىبروالا  الثم  لقنلا تارايس قئاسف 2 ةلماك ةينف
 ىضاقتي رخآ مجنم ىف ىقيرفالا قئاسلا نأ نيح ىف « ايرهش اهينج
 ٠ ايرهش تاهينج ةئالث



 -اآ؟

 بلطل نييقيرفالا تالواحم ىلا اضرلا نيعب نويبروالا رظني الو
 لامع داحتا اهلجأ نم لمعي ىتلا فادهالا نمو + لمعلا ىف ةاواسملا

 ىف لمعلاب نييقيرفالل حامسلا مدع ىه « ةيلامشلا ايسيدورب مجانملا
 ببسلا امأ ٠ ةطسوتم وأ ةلماك ةينف ةيافك ىلا جاتحت ىتلا فئاظولا
 مهفوخ وهف ةيرصنعلا ةلزعلا ةسايس نويبروالا عبتي هلجأ نم ىذلا
 « ! مهتابترم ةلاض بيبسب مهلحم نويقيرفالا لحي نأ نم

 املكف ؛ صالخلا مويب لعجيس داهطضالا اذه نأ هيف كش ال اممو

 نييبروالا نيب كاكتحالا داز ىعانسصلا ملسلا ىف دالبلا تقترا
 عناصملا ىف مهترثك مكحب رصنلا مهل بتكيس نيذلا نييقيرفالاو

 اءولمم نوكيسس كاكتحالا اذه نأ ىلع لدن لاوحالا نئارقو ٠ مجانملاو

 نم.فوحلاب مهبولق رومت نييبروالا نأو اميس الو ةيهاركلاو دقحلاب
 نم , ةيهرلاو فوخلا كلذ ىلع ناهرب قدصأ لعلو , ليقتسملا

 ؟رء٠هر٠٠٠+ نيب نمف « نييقيرفالل باخئنالا قح هجو ىف مهفوقو
 2, 51٠ ىوس باختنالا ىلا عدتسي مل ةيبونجلا ايسيدور ىف ىقيبرفا
 .وهو اهينج ؟٠5 ىوئسلا هداربا نوكي نأ بخانلا ىف طرتشا ذا

 كلمي نأ بخائلا ىف طرتشا امك نييقيرفالل ةبسنلاب , ريبك داريا

 ثالث ىضمأ دق نوكي نأو « هينج 5٠٠ ىواسي الوقنم وأ اراقع
 اهلك طورشلا هذهو ةيئادتبالا ةلحرملا دعب ميلعتلا ىف تاوئس:

 سيل ذا نييقيرفالا نم ادج ليثض ددع ىف الا ةرفوتم ريغو , ةيساق

 ! طقف ليتيوناث نيتسردم الا ةيبونجلا ايسيدور ىف

 ىلا مامضنالا ىف ةديدش ةضراعم دنالامساين بعش صضراع دقو

 اذه لثم نأ « اقيمع اناميا نونمؤي نويقيرفالا ناف ٠ ديدجلا داحتالا
 نيذلا ضيبلا نيرمعتسملا ىديأ تحت مهعضيس « مت اذا داحتالا

 بعش لثمي دفو رفاس + ”١9607 ةنسس ىفو ايسيدور بعش اولذأ

 ةكلملا نأ ديب , داحتالا عورشم ىلع جاجتحالل ندنل ىلا دناسالايت

 تضفر امك 2. ةموكحلا نم ءاحباب دفولا ةلباقم تضفر ثيبازيلا
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 هءارو رجب دنالاساينىلا دفولا عجرو ٠ جاجتحالا ثارمعتسملا ةرازو
 «٠ لشفلا لايذأ

 نايصع ةكرحب « ىناموج بيليف » ةماعزي دئالاساين بعش ماقو
 ىلع اوضبق نييناطيربلا نأ ديب 2 داحتالا ةركف ىلع اجاجتحلا « ىندم

 دقو ٠ ىقيرفا ميعزك هتطلس لامعتسا ةءاسا ةمهتب ٠ ىناموج
 ميعزلا حارس اوقلطأو سيلوبلا ةبرع ٍبعشلا دارفأ ضعب مجاح

 ىلا ةيناث هوداعأ نييلاغتر بلا نأ ديب « الوجنا » ىلا رفاسف « ىقيرفالا

 ىف هتعضوو « ةيناطيربلا تاطلسلا هيلع تضبق ثيح دنالاساين

 ٠ ةمكاحملا ءدب لبقت ام هنأ ديب هتمكاحمل اديهمت ىفشتسملا

 , 9١ه9 ةئرس سطسغأ ىف ىرخأ ةرم دنالاساين بعش بهو
 ةركف لمع اجاجتحا « ةيناطيربلا تاطلسلا دض « ةمراع ةروث ىف

 ضرأ بصخأ ىه نادف نويلم نييبروالا عارزلا كلمت ىلعو , داحتالا

 دقو 2« ضرالا نم ةليئض ةغاسم نييقيرفالل كرت امئيب « دنالاساين
 ٠ ةغلاب ةيسششحوب ةروثلا هذه ايناطيرب تدمخأ

 دحب هعضخت مل ايناطيرب نأ امئاد ركذي دنالابسساين بعشو

 نوتسسنوج ىراه ريسلا ركذيو 2 عادخلاو ةليحلاب امئاو ء فيسلا:
 هعمر 865 ةئسس ىف مهدالب ىلا ءاج ىذلا سودر لسيس ثوعبم

 هدب ىفولثابقلا ءاستؤر هضوافو ٠س دور هل اهاطعأ هيلج ١١ر٠٠

 اووخدي نأ اولتق يفح ةيلاطيربلا» ةياتحلا لوبجفا لع + كسلا انه
 ةكلملا عم اوعقوو « ةيناطيربلا ةيروطاربمالا طوبطخا ىف نيراتخم
 بسك كلذ ىللعو ةيمحم مهدالب نم تلعج تادهاعم ايروتكيف

 ناملالاو نييلاغترملا دعبأ امك « دئالاساين هسبئرو « نوتسنوج ه

 ىف ةيقيرفالا اهتارمعتثسم عمج نيتلودلا ىلع توفو ةقطنملا نع

 امك هيف كش ال اممو ٠ برغلا ىلا 'قرشلا نم دتمت ةدحاو ةحاسم
 هنأ ب « ايقيرفأ ةوحص ه» هباتك ىف « نوسديفاد ليزاب »ه لوقي

 نوسنجي نيذذلا نييكيرمالاو نييبرأللا نم رظتنن٠ نأ نم ىودج ال



 نوئجي مهنا ضعبلا لوقي دقو مهتضبق اوففخي نأ ةشحاف احابرأ
 نيذلاءالؤه نكلو « مئادلا نييقيرفالا سؤب باسح ىلع حابرالا هذه
 « جابرالا هذه لثم مهيلع ردن امهسأ نوكلمي ال ىأرلا اذه نولوقي

 نم دحلا ليبس ىف دهجلا لذب ىلع بأد ىذلا ديحولا ىقيرفالا دلبلاو
 ىلا ةقيقحلا ىف عجري اذهو « ايقيرفأ بونج داحنا وه حابرالا هذه

 هات ىف مهيصتب نوبلاظي :ثيحب» ةرثكلا نم نم كانه ضيبلا نأ

 تاكرشتناك ةيلامشلا ايسيدور ىفف ءجراخلا ىلا ردصت' ىتلا ةورثلا

 هب عفدت' يلا لدعملا سفنب ١964 ةئنمس ىف بئارض عفدت نيدعتلا

 «٠ حبرلا نم ةثاملا ىف ؟ه وهو اهبثارض ىرخالا تاكرشلا'

 ىلع رهظ اديدج الماع دجن ابيرقت ةيقيرفأ ةرمعتسم لك ىفو
 هذه ىف لغتست ىتلا ةمخضلا ةيكيرمالا لاومالا وهو ثداوحلا حرسم

 هتردقةيحان نمىبروالا رامعتسالا قفعضلا بد اذاف « تارمعتسلملا

 نمو 2 ةيلالغتسالا تاعورشملل ةمزاللا لاومالا سوعر ميدقت ىلع

 ىبروالا رامعتسمالا ىف فعضلا بد اذا ٠ ىأرلا ىف هماسقنا ةيحان

 ةيكيرمالا لاومالا سوعر تداز دقو ءىكيرمالا رامعتسالا ىلع دمتعا

 .انلا هيف كش ال اممو ٠ ةيقيرفالا نداعملا جارختسا ىف ةلختسملا
 ىف دمتعت ال ةراق ىلع قفدنت 2« ةيكيرمالا عئاضبلا ابيرق ىرنس
 ٠ اهسفنب اهعئاضب جاتنا ىلعو اهتعانضحرص دييشت ىلع الا اهصالخ
 عبر لالخ ىف هنأ ه» : الئاق نييكيرمالا لامعالا لاجر دحأ نهكن' دقو

 ىبرغلا ةركلا فصن قاوسأ ةيكيرمالا تاكرشلا ركتحتس 2 نرق
 ٠ « ايلارتساو ابقيرفأو طسوالا قرشلاو

 امب رامعتسالا ملاع ةيمنت نوعيطتسي مهنأ نويكيرمالا دقتعيو
 مهلهجب نوعناق مهنأ ودبيف ءالؤه امأ ٠ رالود نمو ةفرعم نم مهيدل
 نورسخأالا لاومالا باحصأ اهبعلي ىتلا ةبعللا سفن نوبعلي مهو

 ٠ نأ وه ديحولا قرافلاو : ةريقفلا دالبلا تاورث نوصتمي نيذلا :

 نولاقلا ىلع ةظفاحملاب نيمزلم اوسيل نييكيرمالا لاومالا باحصأ



 ه6

 لعفتل ةيبروالا رامعتتسالا لود مهيدل ناف ٠ تارمعتسملا ىف ماظنلاو
 ٠ « مهنع ةباين اذه

 بوعشلا ةيبلغأ ىلع لهجلا ضرف دق رامعتسالا نأ نم مغرلا ىلعو

 ىعولا وحن نود الثاح فقي مل اذه ناف , هطوبطخلا ىف تعقو ىنلا

 ىلا كلذل رشابملا ببسلا عجريو ٠ احضاو اومن ىرصنعلاو ىئطولا

 ءىداسبلما جيجلو ةيقبرفالا ':ةراقلا ىف رابخالا راشتنا ةعرس

 ايقيرفأ فتادب كلذبو ٠ تابقع نم اهقيرط ضرتعي ام لكل ةيسايسلا
 مامأ ةيوق ةدحاو ةلثك فقت ىتح داحتالا ىلا اهب وعش وعدت تاكرح

 ,ةيداصتقالا ةاواسملا مدعو « ىسمايسلا دادبتسالاو ىعامتجالا ملظلا

 ٠ ضيبالا لجرلا ةرطيسو

 ىريبمزلا رهن لامش نم نييقيرفالا نم فالآ ردحني ماع لك ىفو
 ميلابملا مر كاجعو 6 ليك نعد دعبل © اني رنا ةوتح داحاولا

 دلوتيو + ةراقلا ءاحنأ عيمج نم اوءاج نيذلا نيب رفالا 5 0

 ٠ دوسالا سنجل داحتتا ةرورض ىلا ةحلملا ةجاحلاب :وعشل ١ مهنيب

 اهب رم ىتلا ةريرملا براحتلا دعب اقمع روعشلا اذه دادزا دقو

 جراخ ةيناثلا ةبملاعلا برحلا نوضغ ىف اودنج نيذلا نويقيرفالا
 ىلا دنالاساينو ايسيدور ىف نويقيرفالا نوفقثملا دمع ذا , مهدالب

 ىف ةوق اددزاو امنو ٠ برحلا نيئسس ىف اشن ىذلا : روعشلا ديحوت
 ٠ ملسلا مايأ

 نم لوالا ليعرلا ىف ىقيرفالا ةيبوسجلا ايسيدور رمتؤم ناكو
 نييقيرفالا نم ددع نامرح ةموكحما ةلواحم تضراع ىتلا ىوقلا

 ةاواسملاب رمتؤملا بلاط ذا ء حيشرتلاو تيوصتلا قح نم نيينطولا
 دالبلا نوئسشب قلعتي ام لك ىف مهريغو نييقيرفالا نيب ةماقتلا
 : ٠ ةيسايسلا

 ىلا اضيأ ةيبونجلا ايسيدور ىف نييقيرفالا ةسايسلا لاجر دمعو

 تفلأت ىتح 2« ةفلتخملا ةيلامعلاو ةيسايسلا تائيهلا عيمج ديحوت
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 ىنطولا ليكشتلا ه» اهيلع قلطأو ١955/8 ٠ ةنس ىف ةدحتم ةئيسه

 ةعامجو « نيئطولا لامعلا دادحتا اهدضعي « ةيمدقتلا تاتيهلل

 ءهليكشت ةداعا دعب ةراجتلاو ةعانصلا داحتاو « نييقيرفالا نيبخانلا

 مض نوضراعي نويقبيرفالا لظ دقف ةيلامشلا ايسيدور ىف امأ

 ىف ةدئاسلا ةيرصنعلا ةقرفتلا ببسب ةيبونجلا ايسيدور ىلا مهدالب
 ٠ بونجلا

 اهذوفن « ةيقارملا جرب » ةيعمج طسبت ذإ + ةيئيدلا تادقتنعملاب
 هم ٠ كانه نييقيرفالا لع ىسايسلا

 ةاحتما تايالولا »ف تقوس! ةيرزس هيون ةشارال عزي © ةيمحو
 , ةيسسايسلا تارشنلاو تالاقملا رشنو رادصاب موقتو 2 ةيكيرمالا

 تاموكح اصوصخو « ملاعلا تاموكح عيمج نأ ةيعمجلا ربتعتو

 ٠ ناطيسشلا لمع نم سجر ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب
 قوقحلا ىف ىقيرفالاو ىبروالا نيب ةاواسملا ةيعمجلا هذه ءىدابم نمو

 ىف ةيروث ةوق رك ةيعمجلا هذه تحيبصأ دقو ٠ تابحاولاو

 ٠ ايقيرفأ
 , قئاقملا هذه ءوض ىلع لبقتسملا ةروص ناف ءىش نم نكي امهمو

 ةيرامعتسالالودلاعارذتناك نئلف + ةيرظن ةيروصت ةروص الا ىه ام

 ناف ء اهل دح ال ةجردل . ةيكيرمالا لاومالا سوؤر اهنم توق دق

 ,ديدجلا ميظنتلاو ءديدجلا ىعولا اهنم ىوق دق ةيقيرفالا ةمواقملا عارذ

 بعش صقني ناك ناو ٠ اهريغو ةديدجلا ةيسايسلا لئاسولاو

 ةيباختنالا تاوصالاو بتكلاو تايفشتسملاو سرادملا ايسيدور'

 وهو 2, هصقننث' رومالا هذه نأ ملعب بعشلا ناف , ناملربلاو باونلاو

 ةزعلاو ةاواسملا ىف هقح لاني نأ ىلع ممصم وهو 2 اهيِف هقحب نمؤي

 . ةماركلاو



 اول



 ايناتيبروم
 مساب اهمسا طلتخي ةقطنم ىهو « ايقيرفأ برغ ىف ايناتيروم عقت

 .ىلاحلا « دروا ئدوبر ه لحاسل ىبرعلا مسالا وهو « طيقنش »

 ,عبرم رتم وليك ىنويلم ايناتيوم ةحاسم غلبتو ٠ ةيبرغلا ءارحصلاو
 .نيملسملا نم نويلم عبرو نيئويلم مهنم لييالم ؟ ىلاوح اهناكس ددعو
 4835 طيقنش ةحاسم غلبت ليح ىف .٠ ئرخأ نايدأ نم ؟ةءرد٠٠- و

 .ءارحصلا امأ ٠ ةمسن فلأ ماه اهناكسس ددعو عبرم رئم وليك فلأ

 + يينزقلا اكو تنلا# رئازخا برتج اهتم ىرعا طاع ليست
 ىف كس ولا داء نداعملاب ةينغ اهنأ دبب ءادرج ءارحص ةقطنملا هذهو

 « نط نؤيلم ىلاوحب اهب ام ردقي ديدحلل مجانم « اداريج »

 محفلاو تلابوكلاو زينجنملاو بهذلاو ساحنلاو لورتبلا دجوي امك

 ٠ ةفلثخم نكامأ ىف

 مل 2 داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف ةقطنملا هذه ةبراغملا حتف دقو

 ,مكح مايأ ةيبرغملا ةلودلل ايئاهن تمضو 2 مالسالا ةيارل تعضخ

 .ثرضتلاو ٠ « لاغنسلا ىتح ةقطنملا هذه اومكح نيذلا و نيطبارملا

 اهيلع .تبقاعتو ٠ ناسح ىنب ةليبق اهتزغ امدنع ةيبرعلا ةغللا اهب
 .نيدحوملاو نيطبارملا ةلود ٠ ١» نيينايتروملا » نم ىمظع ةيمالسا لود
 نم ىبرغلا ءزجلا اسنرف تعطتقا ١884 ةئس ىفو ٠ « نييترملاو
 -.ةصرفلا تحبتأ ١85٠9 ةلمسس ىفو ٠ رئازجلل هتمضو « تفات » رهن

 طيقنش لحاسس كمسلا ديصل ةدعاق اهلوطسال ذختتل اينابسال
 هنأ ديب . ةيبرغملا ةموكحلا عم اقافتا تدقع نأ دعب « وروأ ىدوير»

 هينثث اسنرف تأدبو 2 ديدختلا هجو ىلع عقوم ةدعاقلا هذهل سيل

 ,لتحت نأ نود ةئس اهيلع ىضم دق اينابسا نأ نم مغرلا ىلع ءارحصلل
 ٠ .ةروكذملا ةدعاقلا هذه
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 اذهل ايناطيرب رظن ايقيرفأ برغ ىف تاكرحلا هذه تعرتساو

 « نمحرلا دبع ناطلسلا دهغ ىف تالواجم ةدعب تماقف ٠ ناديلا

 0 ةصاخلا ىدهتف « عمئاضبلاو ايادهلاب ةلمحم انفس .لسرت تناكم

 نويفارغجلاةيناطيربلا نفسلا هلمحت ام نيب كاكا ٠ ةماعلا عم ىجاتنو

 نوفشتكي و طئارخلا نومس ربو ربلا ىلا نولزني نيذلا نويجولويجلاو

 نم « هللا ديع كوريب م» عم ةيقافتا نويناطيربلا دقع دقو * ضرالا

 زهتنلا دقو « تاعدوتسسمو نكاسم ءانبل كلذو « هنكت » ةليبق

 اوقلطأو « سوس » ىف ةكرشش اوسسأف ةصرفلا هذه نويناطيربلا'

 دلانول » رثسم ولسرأو « ايقيرفأ برغ لامش ةكرش » مسا اهيلع

 سأر ىلا ةعرد ىداو نم طيقنش لحاس باج ىذلا « ىزنيكام
 ىنبو « ىبوخوباك » ةيافرط برقب ىرخأ ةكرش سسأو « روداجوب
 تكرحت ,؛ كلذ لجأ نمو ٠ اجاربأو نزاخم ١8195 ةنس ىف اهب
 نأ ةجنط ىف ةيناطلسلا ةباينلا قيرط نع تنلعأو ةيبرغملا ةموكملا

 قحلا بحاص نأ ذا « ةينوناق تسيل ةنكت خيش عم ةمربملا تايقافتالا

 هضوفي نم وأ ناطلسلا وه تادهاعملاو تاسيقافتالا ىلع عيقوتلا ىف ,

 نيزعتل نسحلا ىالوم ةدايقب ةيبرغملا تاوقلا ضعب تكرحتو ٠ كلذل
 2« طيقنسشب رخآ يسرم حتفتلو « قطانملا هذهح ىف ناطلسلا ذوفن

 ىفو ٠ ةيناطيربلا ةكرشلا طاضن فقوتل ٠ اكاصأ » ىسره تأشنأف

 عمسو ةيبرغملا ءيطاوشلا برق ةيناطيرب ةئيفس ترهظ ءانثالا هذه
 نم ةقرف ليسررأف « ىلاهالا ىلع زرإلا .عزوب اهدئاق نأب ناطلسسلا

 تالواحم دعب مهحارس قلطأ مث , هناوعأو ةنيفسلا نابر ترسأ شيجلا

 قانخلا طيقنشو سوس لامع قيض دقو ٠ ةيناطيربلا ةموكحلا نم
 اولش ىتح 2 نيتروكذملا نيتقطنملا ىف ةييناطيربلا تاكرشلا ىلع

 ةموكحلا تقفاوف « اضيوعت ةيناطيربلا ةموكحلا تبلطف « امهطاشن
 كلذ ىلع قافتالا مت امدنعو « ةيافرط » نع ايناطيرب تلختو « ةيب رغملا

 ىمرملا مالتسال اهيلا ةشعب سأر ىلع نيزعلا دبع ىلوملا ناطلسلا لسرأ
 ٠ ةيناطيربلا تاطلسلا نع



 مساولع د

 ,لاغنسلا اسنرف تلتحا ىتح « لاحلا اذه ىلع امئاق عضولا لظو

 هتداكو « ىنالربوك » ىلا اهثاوق تفحزو 1١95٠١5 ةنمس بونجلا ىف

 ءام » ىعدي ةليبق خيش ماق ثيح « راردالا » و « تينغات » ىلا لصت

 ةهيلع امكاح هليق نم نيعو ء 193٠05 ةئس «راردالا» درتسساو « نيئيعلا

 ةئس ايناتيروم ىلع مهلبق نم امكاح تقولا سفن ىف نويسنرفلا نيعو
 /١51 ٠

 . نييسن رفلاو + ىلاعالا نيب برحلا نارين تلعتشا ١908 ةئمس ىفو

 .ىلا ىلاهالا رطضا ثيح ١915 ةنس ىتح راوالا ةلعشم ترمتسماو

 ٠ ةدعو ادردع مهقوفت تاوق ءازا مالستسالا

 اهلعجت ىتلا « ةيعيبطلا اهدراومب ةينغ ايناتيروم نأ نم مغرلا ىلعو
 ,ىتلا ىه ةيجيتارتسالا فادعالا نأ الا ؛ ةيبرغلا لودلا عماطمل افده

 ةدعاق ىلا ايناتيوم ليوحت ةلواحم ىلع اهلمحتو لودلا هذه كرحت

 هقرشلا ةقطنم ىف برغلا اهدقف ىتلا نادلبلا لحم لحت , ةيركسع
 ىتلا ةيررحتلا ةسايسلا لضفب ةددهم تحبصأ ىتلا وأ ؛ طسوالا

 ٠ ةقطنملا لود اهعبتت تأدب

 ةلودلا ىلع ركنتو « برغملا ىلا ايناتيروم مض ىف اسنرف ضراعتو
 حلاصم اهل اسئرفو 2 ةقطنملا ىف ةعورشملا ةيعيبطلا اهقوقح ةيبرغملا
 ايجيتارتسا ادادتما ايئاتيروم ربتعت اهنأ ذا « ةيحيتارتساو ةيداصتقا

 نيب تالصاوملا طوطخ ىقتلم  ايناتيروم  ةقطنملا هذهو « رئازجلل
 هتارمعتسمملا عيمجو لافئسلاو جاعلا لحال نيبو اسنرفو رئازجلا

 ,ىلع اهفارشاو ةقطنلا هنه ىف اسنرف ءاقب ناو ٠ ايقيرفأ ىف ةيسن رفلإ

 ىأ نم دحلا نامضل ةيلمع ةليسو اسئرف رظن ةهجو نم دعي ىلاهالا
 ,ناكس لع ال رثؤت دق ةيررحت تاكرحت مايقلا مدعو ىسايس طاشن

 ,ىتلا ةيوقلا بابسالا نمو ٠ اضيأ رئازجلا للعو لب بسحف ءارحصلا

 هناو ٠ ماخ داوم نم اهب ام ةقطنملا هذهب ثبشتلا ىلا اسنرف وعدت

 ةهلكاشمو برغملاو سنوت اهدقف دعب ايناتيروم نم اسنرف باحسلا



 مسالا دس

 ىلع دعاسي امم ةقطدملا هذه ىف اهتبيه نم للقي رئازجلا ىف ةيلاحلا

 ةلهاالاو ةيمهأ .رثكالا نكامالا ىف ىرخأ ةيررحت تاكرح مايق
 ىبرغلا ايقيرفأ لخاس ىلع ناكسلاب

 تلاعتتعت اننيل شيل هنآ" ومن ىرلا لعق هك رماو تساوت امأ

 حلاصصم امهل“ نأ حضاولا نم ناف . ةقطنملا ىف ةحضاو ةيداصتقا

 طوطخلا عضوب ن”الا موقل ىتلا اكيرمأ اميس الو , ةماه ةيجينارتسا

 ءاسشلا ىلا ةيركسعلا دعاوقلا زيهجت نم « ةمداقلا برحلل ةضيرعلا

 قطانملا هذه دوجو نأ هيف كش ال اممو ٠٠ ىدملا ديعب ةيوجلا دعاوقلا

 ةيلمع اهل لهسي « اينابسا وأ اسنرفل ةعبات » ىبرغلا فارشالا تحن

 ملسلا ىف اهنيمأتو اهيلع ةظفاحملاو ادغ وأ مويلا دعاوقلا عضو

 ةيرامعتسالاحلاصملا مدخي ىلاحلا اهعضوب ةقطنملا ءاقب نأ امك ٠ برحلاو

 حارتقا ىأ لودلا هذه ضراعت نأ ىعيبطلا نم هناف كلذلو « اضيأ

 اميس الو اماث الالقتسا اهلالقتسا وأ برغملل قطانملا هذه مض ديؤي

 ٠ اسنرف نع ايقيرفأ لامش لصفنا نأ دعب
 ى ةيداصتقا حلاصم اهل نأ ىلع لدي ام كانه سيلف « اينابسا امأ

 , ةقطنملا ىف ةيجيتارتسالا اينابسسا حملاصم نأ ديب « وروأ ىدوير ه»

 ايئلابسا نيب ةطسوتم ةطحم ربتع: ةقطنملا هذه نأ ىف رصحنت

 ىرانكلا رزج ىلا ةفاضالاب ايقيرفأ برغو قرش ىف اهتارمعتسمو
 ىف اهملاصم ىمحت ةينابسا تاوق ءاقب ناو ٠ اهتهجاوم ىف عقت ىتلا
 ٠ ىنفح ىديس ةرمعتسم نع الضف ايقيرفأ لامش

 لب كيا كاكا يل ةييرتلا وابل تاعي وصب ش

 ملكتي ىنلا ىضارالا عيمج مض دبر ىهف ةيميلق قا حلاصم : الوأ

 تاقالعلا ىلع ةدمتعم « ىمالسالا نيدلاب و ةبدرعلا ةنللا اهلهأ

 ٠ ىسنرفلا لالتحالا لبق اهل اهتيعبتو ةميدقلا
 اهيف ةيندعملا ةورثلا رداصمب قلعتت ةيداصتقا يا ايناث

 ٠ اهلالغتساو



 مس الك

 ىأ نم بونملا ةهج نم اهدودحو ىلصالا اهنطو ةبامح : ادلان

 ٠ ىسنرف وأ ىنايسا ناودع
 « ايقيرفأ لامش ىف ةوق اهل ىطعي اهيلا قطانملا هذه مض : اعباو

 ٠ هتماعز ىف اهفقوم ززعيو ايقيرفأ لامشش فلح نيوكت ىلع دعاست
 برغلا حلاصم نيب طبري ىذلا ريخالا رابتعالا اذهب قلعتي اميفو

 نيب داحتاو فلاحت مايق عجشت' ةيبرغلا لودلا نأ ىرن « ايناتيرومو
 قرشلا ىف ةيبرعلا ةعماجلا لود عم نزاوتلل ايقيرفأ لامش لود
 ىلا ىدؤي دق ديدجلا داحتالا اذه نيوكت نأ نم مغرلا ىلع « طسدالا
 نأ ودبي انه«نمو ٠ ايئدبم احاجن ققح ناو تافالخلا نم ريثك ةراثا

 لالقتسانأ نع المضف برغملا ىلا مضنا ول امم رثكأ ةرواجملا ميلاقالا

 ةيلام تادوهجم اهنم دفنتسيو اهلغشيو اسنرف طزرويس ايناتيروم
 ٠ ةقطنملا هذه ىف اهرارقتسا مدع ىلا ةياهنلا ىف ىدؤيو ةيركسعو

 ىف ايدج ارهظم ذختت ايناتيروم ىف ةيريرحتلا ةكرحلا تأدب دقو
 4 انابابدلو ةموح » ىناتيروملا ميعزلا ةماعز تحت 2 ةريخالا ةرتفلا
 ميعزلا همعزتي ىدذلا ىبرغملا ريرسحتلا شيج ةداق عم كارتشالاب
 ٠ ىسافلا لالع ىشكارملا

 ىذلا « انابابدلو هموح » : امه ناميعز ايناتيروم ةماعز ىلوتيو
 نم "؟ركتءرد٠ اهناكس ددع غلبي ىتلا ةيلامسشلا ةقطنملا معزتي
 _لصالا ىلاغثس وهو « وئيخ نب اييركز سيبس » و « ضيبلا ىلاعالا
 ٠ دوسلا ناكسلا نم 560ر٠٠+ معزتيو

 فرتعي ىذلا « اناباب » ىف ةرصحنم ةكرحلا ةماعز تحبصأ دقو
 ٠ ايناتيروم ىف ىناثلا فصلا ءامعز اضيأ هتماعزب

 ةيبونجلا ةقطنملا ناكسس ددع نأ نم مغرلا ىلعو ٠ برغملل مامضنالا ىف اهناكس بغريو « ةدحتم ايناتيروم نم ةبلامشلا قطانملاو
 ىلا مامضنالا ىري ضعبلا ناف ٠ نيينطولا نم ددع مهمعزئتيو « ليلق



 مسالا ب

 اذاف الوأ لالقتسالاب ةبلاطملا رخ”الا ضعبلا ىرب نيح ىف ؛ برفش#
 ٍ : ٠ برغملا ىلا مامضنالا ىف رظنلا نكميف « هولات

 ٠0٠١ نمربرقب, امب ىلناتيروملا ريرحتلا شيج دارفأ ددع ردقيو
 نيدوزملاىب رغملا ريرحتلا سشيجطابض ضعب مهدوقي « نيدهاجملا نم.
 ىف نوعمطي مهنأ ديب ٠ تاشاشرلاو قدائبلاك ةفيفحخلا ةحلسإلاب
 ٠ تارئاطلاو تابابدلا ةمواقمب ةصاخلا ةحلسالاب ةدعاسملا

 نيرمعتسملا دض ريبك طاشنب ىنطولا ايناتيروم شيج ماق دقو :
 ٠ مهتابرع قرحآو مهتايرودو مهزكارم مجاهف , نييسن رفلا:

 نيحفاكملا نيد اهاحرتراد ىتلا كراعملا ضعب ثايب انه درون نحنو

 ٠ نييسنرفلا نيرمعتسملاو ايقيزفأ ءانبأ نم
 عم لامسشلا دنع ايدنج ١ اهماوق ةيسنرف ةليصف تقتلا

 تقرتحاو نانثا حرجو ايسنرف ايدنج 4١ىل تقف نيدهاجملا ضعب
 .٠ ناثرايس

 ىبولج ىف نيدهاجملاو ةيسئرفلا تاوقلا نيب ةكرعم تراد +
 ىلا ىسارف ىدنج ٠٠١ لاسراب تهتناو « مايأ ه ترمتساو « راطا »
 ٠ ىول ناسو راطا ىفستسم.

 تاطلسلا تماقف + داضم لعف در ىئطولا طاشتلا اذهل ناكو

 اسئرف تلواحو ٠ نييفاتيروملا نم ريثك لاقتعاب هرثا ىلع ةيسنرفلا
 بعسشلا ةئدهت , ىوقتو دتشت تأدب ىتلا ريرحتلا ةكرح ءازا
 مث ىموق سلجم باختنال ديدج عورشم عضو قيرط نع ىناتيروملا
 نع بوليو ىسنرف ىلاو ةسائرلا اهيف ىلوتي ةيلهأ ةموكح نييعت
 هذه صاصتخا نوكيو « ىناتيروملا بعشلا دارفأ دحأ سيئرلا
 ةيداصتقالا نوئشلا ءانثتساب ةيلخادلا لئاسملا ضعب ريبدت ةموكحلا

 ادب ىذلا ىناتيروملا بعشلا نأ ديب ٠ ةيسايسلاو ةيبرحلاو ةيلاملاو
 ةهجاومل هفوفص مظني أدب ىذلاو « ةيرامعتسالا اياونلا ةقيقح نيبتي
 ةيرحلا ىف هقحب ةبلاطملا نع فكي نلو « عجارتي نل رامعتسالا ىوق
 ٠ لالقتسالاو





 دالب ىحو « ائقيرفال :ةيقرشلاو ةْيبرغلا ءازجالا نيب نورمكلا عقت .
 ددعو 2 ارتم وليك ه؟هر٠ اهتحاسم غلبت فارطالا ةعسشاش

 اهتالوصحم مهأو « ةينغ دالب ىهو ٠ ةمسن نييالم ةسمخ اهناكس
 ةلس ىف هعبانم ربكأ تفشك دقو » لورتملاو زوملاو نيلاو واكاكلا

 ةينغ نورمكلاو ٠ باشخالاو٠٠ موينوملالاو بهذلاو « 6
 ايقيرفأو ةيكيجلبلا وغنوكلا نومت ىتلا ىه اهنأ ةقيقحلاو / ىعارملاب
 ماخلا داوملاب ةئيلم اضرأ كلمت ىهو « موحللاب ةيسنرفلا ةيئاوتسالا
 ىلا نييسن رفلاب ادح مويناروالا ندعم دوجوو ٠ دعب لغتست مل ىتلا

 رع ةثالث كلمت نورمكلا ناف كلذ نع الضفو « اهنع ءالجلا مدع
 نم ىبونجلا ءزجلا ىتح اهنم ءاب نهكلا جارختسا نكمي هايملل اطقسم

 . ٠ دالبلا

 ةئاملا ىف رت وحن ةلماعلا ةقبطلا 'نوكتو ٠ ىعارز دلب نورمكلاو

 ىلع زيلجنالاو نويسنرفلا نورمعتسملا رطيسيو ٠ ناكسلا ددع نم
 ةعقر ىلع مهترطيس نوطسبي امك . ىداصتقالا طاشنلا ىحاون
 ةملكلا نم نورماك مسالا قتشيو ٠ ةبصخلا ضرالا نم ةعساو
 طوبطخالا وأ < رحبلا ناطرس » اهانعمو « سوريماك 0 ةيلاغتربلا

 ةسائر تحت ةيلاغترب ةثعب تررق 58١؟ ةنس ىف هنأب كلذ
 تاونئس ثالث لك حرطت دالملا هذه راهنأ نأ « تبجروب ىدانروم »

 ناطرس رهو وأ سوريماكلا رهن ىمس اذهلو رحبلا تاناويح نه ةفئاط
 سصحبلا ٠

 .نع نوثحبي مهو 2« نورمكلا ىلا نويدنلوهلا نييلاغتربلا دعب ءاجو
 مت ٠ هاقبلاب مهيرغي ام اهيف اودجي مل مهنأ ديب « مهتفسل ءىئاوم
 ملف رمالا ءىداب .ىف ناطيتسالا اولواحي مل مهنكلو نويناطيربلا ءاج
 ةرازو تضفرو ٠ مهتاكرشل ةيراجتلا حلاصملا ىدعتن مهحلاصم نكت



 بالك

 مض ذئنيح تارمعتسملا نوئيشش ريدت تناك ىتلا ةيناطيربلا ةيجراخلا“

 لوح عارصلا دتشا امنيح نكلو ٠ ةيروطاربمالا ةلجع ىلا نورمكلا
 نأ ايناطيرب تيشحخ رشع عيساتلا نرقلا رخاوأ ىف ايقيرفأ ميسفت

 ٠ ىرخلأ ةيبروأ ةلود اهيلع ىلوتستف , اهدي نم نورمكلا تلفت
 نأ ديب 2« تادهاعم دقع ىف نييئطولا كولملا ةضوافمل ابودنم تلسرأق

 و« 'ىناملا بودنم هقبس ذا « الاود ةمصاعلا ىلا ارخآتم لصو بودنملا

 ىلع « ةنمس ٠" ةدمل ١1885 ةنس ويلوي ١؟ ىف ةدهاعم كلملا عم مربأ
 ةدهاعملا هذه ىف فرتعا دقو « ةكرتسشملا عفانملا لدابت ساسأ
 2 ضرالا نع ةيلوالا داوملا جارختساب حددهعت ىتلا نورمكلا ةدايسب

 نمضتو ىلاهالا ميلعت ايناملأ ىلوتت نأ لباقم ىف تالوصحملا ةعارزو
 مايق ىتتح نورمكلا ىلع ةرطيسم ايناملا تلظ دقو ٠ دالبلا ةمالس

 ,ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تاوقلا دالبلا تزغنيح.«ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 ضيوفتب ايناطيربو اسنرف نيب نورمكلا تمسق تقولا كلذ ذنمو
 .* ةدحملا ممالا ةبصع نم بادتنا

 ممالا ةياصو تحت نورمكلا تحبصأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو

 مكحتو ايريجين' نم اهعبتي ىذلا مسقلا ايناطيرب مكحتو ٠ ةدحتملا
 ىه ةيسئرفلا نورمكلا ةمصاعو ٠ سيراب نم اهمسق اسنرف
 زكرملاىهو ٠ ىبروأ 50٠١ مهنين ةمسسل ؟١ر٠٠٠ اهنكسيو ىدنواب .

 صني ةدحتملا ممالا ةئيهقاثيم نأ نم مغرلا ىلعو ٠ دالبلا ىف ىرادالا
 ىلاهأ ةيقرن ىلع لمعلا وه ةياصولا ماظن عضو نم فدهلا نأ ىلع
 داصتقالاو عامتجالاو ةسايسلا رومأ ىف ةياصولاب ةلومسملا ميلاقالا
 اميسح لالقتسسالا وأ ىئاذلا مكحلا وحن اهمدقت دارطاو « ميلعتلاو
 هذه تامغر عم قفتيو 2« هبوعشو ميلقا لكل ةصاخلا فورظلا مثالب

 ىف هيلع صني دق امل اقبطو اهتيرح هلمب اهنع برعت ىتلا بوعشلا
 ىلع. عيجسشتلا كلذكو « ةياصولا تاقافتا نم قافتا لك طورش

 بيسب زييمت الب عيمجلل ةيساسالا تايرحلاو ناسنالا قوقح مارتحا
 «ء ءاسنلاو لاجولا نيب قيرفت الو نيدلا وأ ةفللا وأ سنجلا



 مسالالا

 *ضعبلاب مهضعب ديقت نه ملاعلابوعش نيب ام كاردا ىلع عيجشتلاو
 ,ممالا قاثيم ىلع اتعفو دق اسنرفو ايناطيرب نأ نم. مغرلا ىلع لوقن

 نأ ىلع صلت ىتلا نيعبسلاو ةثلاثلا ةداملا صن ىلع اتقفاوو , ةدحتملا

 .ىف وأ لالا يف نوعلطضي نيذلا  ةدحتملا ممالا ءاضعأ رقي ه
 نم الماك اطسق اهبوعش لنت مل ميلاقأ ةرادا نع تاعبتب لابقتسالا

 ماقملا اهل ميلاقالا هذه لهأ حلاصم نأب ىضاقلا أدبملا  ىئاذلا مكحلا

 ىلع لمعلاب مازتلالا ٠ مهقنع ىف ةسدقم ةنامأ نولبقيو ٠ لوالا
 ملسلاق اطن ىفعاطتسم دح ىصقأ ىلا ميلاقالا هذه لهأ ةيعافر ةيمنت

 هذصه امزتلت مل امهناك ٠ ه٠ قاثيملا اذه همسر ىذلا ىلودلا نمالاو

 . كلذ ىلع لدأ سبيلو , ةدصتملا ممالا قاثيم اهيلع صن ىتلا ءىدانملا

 ب ىدنهلا عافدلا ريزو نوئم انشيرك ديسلا همدق ىذلا ريرقتلا نم

 ,سلجم ىلإ 19554 ةنس ةدحتملا ممالا ىف دنهلا بودنم ناك ىذلاو

 .ىف ةيسنرفلا ةسايسلا هيف مجاه ذا , ةدحتملا ممالل عباتلا ةياصولا

 ,, مضولا نا » : ىدنهلا بودنملا لاقو ٠٠ اعذال اموجه نورمكلا

 .ةيقافتا عم قسئي ال هنأ ذا : نزحلا ريثي دالبلا ىف ىداصتقالا

 نأ ضورفملا نال كلذو ٠ ىست رفلا روتسدلا جور عم الو ةياصولا

 ,ىتاذلا مكحلا قيرط ىف ريست نأ بجي ةياصولا ةئيهل ةعباتلا دالبلا
 ,نم اءزج تناك ول امك نورمكلا ريدت اسنرف نأ ديب « ةيادبلا نم
 + اهضرأ ىلا نورمكلا تمض عقاولا ىف اهناف , اهتاذ اسنرف

 . ةفئاز ريراقت قيرط نع ةياصولا ةئيه ليلضت ىلع تصرحو
 عميمج ىف لاحلا وه امك نورمكلا ىف ةدوجوم ةيرصنعلا ةقرفتلاو

 ْ' * « ىرخلالا اسنرف تارمعثتسم

 ١؟ر٠٠٠ نا » : لوقيف كلذ ىلع الثم نوئيم انسشيرك برضيو
 لمأ لثمي نيح ىف ابئاث ١8 ىلحملا باوئلا سلجم ىف مهلثمي ىسنرف
 .ىسنرفلا نأ كلذ ىنعمو ابثاث ؟؟ نييالم ةيثالث مهو اعيمج نورمكلا

 ,ضيبلا نأ امك 2 ىقيرفأ ١4١ لداعي نوناقلا رظن ىف دحاولا

 !! ( ضيب ةاضق الا مهمكاحي ال
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 مغر نييقيرفالا دودو هج ترمثأ دقف ئناطيربلا نورمكلا ىف امأ

 ايروتسد اروطن ترمثأ « ىوق دحاو توص ىف اهداحئتا مدعو اهفعض-

 ةيبونجلا ىناطيربلا نورمكلا تاعطاقم نم ديدج داحتا موقي نأ وه
 ةيسايسلا ةهجولا نم عبتيو « لامشلا ىف دالبلا ةيقب نع لصفنيف
 عم سنجلاو ةفللا ةدحول ارظن لماش داحتا ىف ايريجين هتراج

 0 عم ىلارديفلا داحتالا ضفريف بونجلا بعش امأ ٠ لامشلا

 ةبغرو مهيضارأ ىلا ددعلا ةريثكلا « سوببالا » لئابق للست ةيشخ

 تررقف مهئاضرا ايناطيرب تلواح دقو ٠ مهنوئشب لالقتسالا ىف

 , ايريجين ىف ناللربلاب اهل ةلص الو مهب ةصاخ ةيعيرشت ةيعمج ةماقا
 نورمكلا ةيئيه ةماقاب و بعسشلا ةلامتسا ايناطيرب تلواح امك

 زوملا جاتناو ةقباسلا ناملالا عرازم لالغتسا ضرغل « ءاشنالل

 سرادملا ءاسنيل نييقب رفالا ىلا حابرالا ةداعاو طاطملاو واكاكلاو

 مل . ةفلاتلا ةيشوراصلا رهاظملا هذه لك نأ الا ٠ تامفشتسملاو:

 راز امنيح قئاقحلا نع نوئيم انسشيرك ىدنهلا بودنملا رظن فدصت
 نأ » : لوقي 5 ةدحئملا ممالا ةئيه ىلا هريرقت ىف بتك ذا نورمكلا

 ةميدقلا ةيسحولا باقعلا لئاسو نومدختسي اولاز ام نييناطي ربلا

 حنم ىف فيوسستلاو « لئابقلا ىلع ةيعامج تامارغ ضرف لثم.

 ىفو ةيدلبلا سلاجملا ىف باختنالا قح ءاسنلا امينس الو نييقب رفالا

 ىذلا ءادلا وهو تالصاوملا لئاسو رخآتو , ةيعيرشتلا ةيعمجلا“

 ةديج اقرط كلمي ال ىنااطيربل مسقلا 'ناف ٠ اهيمسقب نورمكلا لتقي
 ةعس ىلع ىسنرفلا مسقلاو ٠ ةيديدحلا ككسلل اطوطخ' الو , لقنلل

 ةقيضلا ةيديدحلا ككسلا'نم اليم.5١98 ىوس هيف سيل هتحاسم.
 دحاو قيرط هيف سيلو «ىلوالا ةيملاعلا برحلا لبق نويناملالا اهأاشنأ

 مويلا كانه دجوي لب ٠ ىراجتلا لقتلا ليهستل ءانبلا ثيدح.
 ةوادبلا نم اهل ىثري ةلاح ىف نوسشيعي مازقالا نم ؟*رد٠٠
 ا 1 ٠ « ئرعلاو

 ثنورمكلا بعش داحتا بزح اشن 955١م8 ةئس ليربا ٠ ىفو

 : هفادهأو



 تاكا

 ١ اهلالقتساو دالبلا ديحوتل ىنطولا حافكلا ٠
 ؟  ةيداصتقالا ةاواسملاو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت ٠

 اهيف ىأر نا ىاسرف ةدهاعم ركنأ نورمكلا بعش. نا عقاولا ىفو
 سكيليف و روتكدلا لوقيو « ةمللاظو دحاو بلناج نم ةحوئمم ةدهاعم..

 بزحلا سيئر « ىموسمدلالو :  نم اهن'ال ةحنم ىاسرف ةدهاعم نا
 ناال الا كلذ امف دحاو بناج نم اهنوك امآ « ةيبنجأ قوق عضو
 اهنوك امأ , اهدادعا ىف كرتسشي وأ اهنأش ىف رعشتسي مل بعشلا

 هب لحت مل ىلاتلابو دحأ ىلع برحلا نلعي مل نورمكلا ن'الف ةملاظ
 ةبراحم ةيبنجأ ةلود ةميزه ةجيتن لمحتي نأ هيلع ناك امو ةميزهلا « ٠

 تاطلسلا تردصأ ذا ؛هطاشن رشابيبزحلا كرتت مل اسنرف نأ ديب
 ةلس وبام ىف ةيسنرفلا ١105 رذث نأ تدارأو « بزملا لحي ارمأ

 ةييعمجلا هتمسأ ام ذيفنتلا عضوم تعضوف نويعلا ىف دامرلا

 تاباختنالا اوعطاق نيينطولا نكلو , ىذيفنتلا سلجملاو ةيعيرشتلا ٠
 ىفف 2 عمقلاو باهرالا ةسايسس نورمكلا ىف اسنرف تعبثأ دقو

 ةئنمس ريمسيد. ١9097 ةيسنرفلا تاطلسلا تلئق ١6٠١ نم صخش

 ّدنم » ؛ لوقت « ةيعوبسالا ايقيرفأ » ةديرج تبتكو نورمكلا ىلاهأ
 عمقلا تالمح' ببسب ةيسايس ةروث ىف نورمكلا تلخد تقولا كلذ .

 فرشم ريغ دح ىلا هبشت ىتلاو نويسنرفلا اهدوقي ىتلا ةرمتسملا
 لامش ىف مهبورح ىف اهلوعبتي ىتلا ةثدهتلاو ريهطتلا ةلمح.

 ايقيرفأ ٠ ىنورمكلا بعشلا دراومو تايناكما فعض نم مغرلا ىلعو

 لابجلا فوهك ىفو تاباغلا ىف دادبتسالا ةمواقم ىف رمثسم هناف «٠

 نينثا 1965 ةنس ليربا 5 ىف تلتق دقف 2« ةيناطيربلا تاطلسلا امأ

 بزحلا لح ىلا اودمع مث « بعسشلا بزح ىبراحم نم ٠ ةثالث اوفنو
 ةيرامعتسالا حلاصملا لجأ نم ءامعزلاو نيد راحملا نم رشا ٠

 لالقتسالاو ةيرحلا وحن هقيرط ىف ضام نورمكلا بعش نكلو «
 هيلا وبصي ام ىلا لصيسو , هضرتعت ىتلا كاوشالا نم مغرلا لع ,

 ىقيرفا لك هدشضني امو +٠ نييقيرفالل ايقيرفأ نوكت نأ وهو ٠



 ”اذاغ" تهل الحاس
 ءازحتدسلا نما تول لا« ايفيرلا يرغا ىف طنا لانس عقل

 كتالث نم ةفلؤم ىهو عبرم ليم فلأ 8 اهتخاسم غلبتو ىربكلا

 ١ - ءىطاشلا ىلع ) بهذلا لحاس (

 * بهذلا لحاس لامش ىلا ىتناشا ب  ؟

 ٠ ىتناشا لامش ىلا ةعقاولا ةبلخادلا لامشلا ةقطنم

 زيئجنملا ةصاخو نداعملاب ىنغ « ةثالثلا هماسقأب بهذلا لدحاسو

 ةيعارزلا هتارداص مهأو / ملاعلا ىضارأ بصخأ نم هتبرنو

 اهتبرتو ةنيفدلا اهتورث ثيح نم ه ائاغ » ةيمه"ال ارظنو ٠ واكاكلا
 دسقف 2 نييناطيربلا ىنكسل اهيف ةريثك نكامأ ةيحالصو « ةبصخملا

 * ةيبروالا بوعلشلا عيمج هجو ىف ةقلغم اناغ لعج ىلع اوصرح

 اهباحصال 0 ءادوسلا ايقيرفأ 0 دالبلا لظت نأ لوديري ,مهنأ نيعدم

 نمكت ةطخلا كلت ءارو نأ هيف كش ال اممو ٠ دوسلا نييقيرفالا
 ةيرامعتسالا ةركفلا هذه نكلو ةديعبلا ىناطيربلا رامعتسالا فادهأ

 ٠ ىتايس امك ةوجرملا ةجيتنلاب تأت مل
 ىضارالا كالتماب ضيبلل حامسلا مدع ىلع نيناوقلا تصن دقف

 هكلذل 2« نيدعتلل تازايتما نيسروالا ءاطعاب تخمس اهنكلو 2. اهيف

 رئاسسو , ةعساولا واكاكلا عرازم ءنوكلمي مهسفنأ نييقيرفالا ناف
 : ٠ اناغ ىضارأ

 ضيبلا دلع غلبيو « ةيسن نييالم 5 وحن ناكسلا ددع غلبيو

 ,نوفظوم اما ضيبلا ءالؤهو ٠ ىناطيرب ةر٠٠٠ مهنم ةمسن



 هما

 تازاينما باحصأ مهضعبو « ةيبدجأ ةيراجت تاكّرشل نولثمم اماو
 ٠ ةنيفدلا تاورثلا جارختساو نيدعتلل

 , نم ةئاملا ىف 3١ و.نيينثولا نم .ةثاملا ىف 33 ناكسلا نمو

 ءائيم ىهف اناغ ةمصاع امأ ٠ نيملسملا نم ةئاملا ىف 5و نييحيسملا

 !بينئاطيرب تصرحو ٠ ةمسن فلأ ٠ اهناكسس ددع غلبيو اريكا

 نيب ةيم'الاو لهجلا رشن ىلع ضيغبلا اهرامعتسا ىف اهتداع ىهن امك

 ىلع نين سلا تارشع رورم نم مغرلا ىلعف ٠ بعشلا فوفص
 ةثاملاىف 86 زواجتت ةيمئالا ةبسن ناف ٠ كانه ىناطيربلا رامعتسالا

 اهنطقي ىتلا اناغ نم ةيلامشلا ةقطنملا ىفو ٠ ناكسلا عومجم نه

 نم برقت ةداهش لمحي نم مهثانبأ نم دجوي ال نييقيرفالا نم نويلم
 ٠ طقف اصخش ؟١ ىوس رصم ىف ةماعلا ةفاقثلا .ةداهش

 نجلا ةاجانم ىقتنتو «٠ قبطم لهوج ىف اناغ ناكس لازي الو
 عجسشيو ٠ ةميدقلا تافارخلا نم اهريغو نيطايشلاب لاصتالاو

 2, لهجلا مايق رارمتسا نامضل تايلقعلاو تاهاحتالا هذه رامعتسالا

 مايق نود لحت مل 2, ةيعجرلا تاداعلاو قبطملا لهجلا اذه نأ ديب

 ٠ لالقتسالل ىموق ىعوو رامعتسالا دض ماع روعش

 ةيفاقث تارا اناغب ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ىنعتو

 جاعلا لحاس ءانبآ نم ليلق ريغ اددع ناف ٠ ةيراجنو ةيجيتارتساو
 جون زلل ةصصخلملا ايلعلا ةيكي رمالا دهاعملاو تاعماجلا ىف مهمولع اوقلث

 ةئاملاىف ؟9 اكيرمأ دروتستو ٠ اناغ ءانبأ نم ابلاط مويلا اهيفو

 + واكاكلا نم اناغ جاتنا نم

 ندعم وه « انلاغب » مامتهالل نييكيرمالاب ودحي لماع مهأ نكلو

 نيمثلا ندعملا اذهل ةديدش ةجاح.ىف ةدحتملا تايالولاف ٠ زينجنملا

 ةمصاعلا « اركا » ءانيم ةدحنملا تايالولا رستعثو ٠ ةريثكلا اهتاعانصل

 برحلا ءانثأ هتيحالص تنيبث نأ كعب ةقفاخو 0 ةماه ةدعاق
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 «اناغ» بهذلا لحاس نم ءافلحلاو اكيرمأ تذختا امدنع ةيئاثلا ةيملاعلا

 رحبلا ناك امدنع ايقيرفأ ربع مهئالصاومل ةدعاق اركآأ ءانيم نمو

 ٠* ءافلحلا هجو ىف قلغم هبش طسوتملا ضيبالا

 بهذلا لحاس ىف تماق ىلوالا ةيملاعلا برمحلا ءاهتنا رثأ ىلعو

 ةدودحم تناك اهنكلو « لالقتسالاو ةبرحلاب بلاطت ةكرح « اناغ و

 ترمئسا ةكرحلا كلت نكلو « اهب ثرتكت ال ايناطيرب تلعج ةجرد ىلا
 ءانبأ ىديأ ىلع ةصاخو « نينسلا رم ىلع اهقاطن عستاو ٠ ومنلا ىف

 ءاهريغو ايناطيربو اكيرمأ ىف / جراخلا ىف ملعلا اوقلت نيذلا « اناغ »

 مكاح ةراداب , ارشابم ايرامعتسا امكح اناغ مكحت ايناطيرب تناكو

 *تارمعتسملا ةرازو مامأ الوئسم نوكيو ىناطيربلا جاتلا جاتلا هئنيعب

 2« بعشلا مكحيو نيناوقلا ذدفنيو دالبملا نوئش ريدب مكاحلا ناكو

 ,ةليثض ةيركسع تاوقو نييناطيربلا نيفظوملا نم ليلق ددع ةطساوب
 نم ءاسؤرلاو خياشملاو نيطالسلاو كولملا نم تائم قيرط نعو

 0 اعوردو'هل اياطم رامعتسالا مهلعج نيذلا مهسفنأ نييقيرفالا

 ٠ هفادهأو

 , مكحلا ماظن ليدعت ىلا ايناطيرب رطضا ةينطولا ةكرحلا ومن نكلو ْ

 مل٠:كلذ نكلو مهئاوعأو مهءالمع هيف اودنشح ايعيرشت : اسلحم اوأشلأف

 ايناطيرب تزطضاف « لالقتسالاو ةيرلا ىلع رصأ ىذلا بعشلا ىضري
 ٠ مكحلا ماظنو روتسسدلا ليدعت ىلا ىرخأ ةرم

 مدمدنو « ىلغي « اناث ١» بهذلا لحابس ناك 1551 ةنس ىفو'

 دق ةيبعشلا ةكرحلاو « ىناطيربلا رامعتسالا مادقأ تحن ضرالا

 لسجرلا ىوس دقتفت ةروثلا نكت ملو ٠ اهرصانع لك اهل تلمتكا

 ٠ ةيرحلا لجأ نم اسهحافك ىف عومجلا هذه دوقيو مظني ىذلا

 رمتؤملا » بزحيىف مهحافك نوفقثملاو نوحالفلاو لامعلا دحو نأ دعبو

 روتكدلا !وعدتسم نأ ىلع ءامعزلا عمجأ « بهذلا لحاسل دحتملا

 ٠ بزحلا ةيريتركس هيلا اودنسيل ندنل نم « هموركن ىماوق »
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 يماوق دلو بهذلا لحاسل ىبرغلا ميلقالا ىف لوفوركن ةيرق ىف
 مغرو ٠ ةلماع مأو دادح بأ نم 1909 ةئس ربمتبسس !؟١ ىف ههوركن

 , ةهوركن مثأو امهلفط ميلعت ىلع اممض دقف « نييمأ اناك نيدلاولا نأ

 ةيسييدج ىف سبلو « ةدحتملا تايالولا ىلا رقأس مث ةيوناثلا هتسارد

 ىف لمع مث « دعصم لماع :لغتشا كانهو ٠ تاهينج ةرشع ىوس

 ءالط ىف الماعو ديدحلا. ةكسلاب الامحو معاطملا دحأب قابطالا لسغ

 ةدحتملا تايالولا ىف هتسارد تاقفن رفود ىك كلذ لك ٠ نفسلا

 : نأ ررق ثيح ندئلب رم بهذلا لحاس ىلا هتدوع قيرط ىفو
 برغ ةبلط داحتا ىف هموركن كرتشا كانهو ٠ داصتقالا سردي
 ىفو ١940 ةنس ىف داحتالا اذه سيئرل ابئان بختنا مث . ايقيرفأ
 لمعيل ىملاعلا ىقيرفالا رمتؤملل ةيذيفنتلا ةنجللا هتعد ماعلا سفن

 ٠ نينوكام روتكدلل ادعاسم امظنم اريتركسس

 ١9568 ةئمس ربوتكأ ىف 5 رتسشنلامب ىملاعلا ىقيرفالا رمتؤملا دقعو

 ةيلامعلا 'تاباقئنلاو ةينطولا تاثيهلا نع نيبودنملا نم ناتثئام نلعأو

 ةينطولل اجمانرب ةيبرغلا دنهلا رزجو « ايقيرفأ ءاحنأ عيمج نم
 برغل ةيئطولا ةيراتركسلا نيوكتب ارارق اوذختا امك « ةيقيرفالا
 ةياعدلا وه اهفده ناكو ٠+ نيرخآو هموركن روتكدلا نم ايقيرفأ

 ٠ ايقيرقأ برغ تارمعتسم داحتاو ىثاذلا مكحلا جمان ربل

 رمت ٌّؤملا ىف هحافك ناكو ٠ بهذلا لحاس ىلا هموركن ىماوق داعو

 لجر ردقأ هتلعج ةيميظنتو ةيسايس ةربخ هبسكأ دقىملاعلاىقيرفالا
 رامعتسالا دض هترون ىف هتدايقل بهذلا لحاس بعش هيلا علطتي
 ىملاعلا ىقيرفالا رمتؤملا تاهيجوتل هقيبطت ىف هموركن ةيرقبع تلجتو

 تاداسحتاو نيحالفلل ةينواعتلا تابعمجلاو لامعلا تاباقن ميظنتب

 ىلع لدأ الو ٠ ىئطولا حافكلل تاودأك ةيئاسنلا ناجللاو بابشلا

 ىتلا نوسطاو ةنحل ريرقثت نم هموركت اهثدحأ ىتلا ةيوقلا ةعفدلا

 : ريرقتلا لوقي ١854/8 ةنس تابارطضا ىف قيقحتلاب تماق
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١ 

 .بسكلةيوق ةلمح رمثؤملا بزح أدب هموركت روتكدلا لوصو دعب »

 .ناكو فالاالا اهريضحي ىثلا تاعامتجالا نودقعي اوناك نيذلا ءاضعالا

 ٠ « تاعامتحجالا هذه مجن وه هموركن روتكد

 ىلاوي ةخأ لب ٠ ىميظنتلا بناحلا ىلع هموركت ةدايق رصتقت ملو

 ناسنالك » هتيار تحن بزحلا مضي نأب هتايصوتب ةيسايسلا ةدايقلا

 زهتني نأو ةيرامعتسالا ا دض ةصاخ وأ ةماع ىوكش هيدل

 « ماعلا ىأرلا ةراثال ةريغص وأ تناك ةرييك ىوكش لك بزملا

 ىف ردص لك نا لب ٠ ىوكش بعذلا لحاس ىف درف لكل ناكو
 نم لايجأ لاوط تبسرت ةمراع ةروث ىلع ىوطني ناك بهذلا لحاس
 ٠ ىرامعتسالا مكحلا

 داعو ١55195 ةنس اينيغف لحاس « زئيكوه نوج ريس » راز نأ ذئمف

 اهينج 55 لباقم ةيبرغلا دنهلا رزج ىف مهعاب ىقيرفآ ةئامعبرأب اهنم
 راجت اهيف مهاس ةحبار ةراجت قيقرلا ةراجت تحبصأ ٠ سأرلل
 ةئس ليب اميف هلأ ىتح « مهعمتجم ىف ةمرتحم زكارم مهل نويناطيرب

 نم نينويلم تلقن دق اهدحو ايناطي رب تناك 65 ةئنمسسو ١

 ٠ ةيبرغلا دنهلا رزج ىف مهتعابو نييقيرفالا

 ىرامعتسالا لالغتسالا ذخأ ايلود قيقرلا ةراحث تمرح نأ دعبو

 ىف ناكسلا نوعجشي نوين اطيزبلا راجتلا أدبف ٠ اديدج الكش ذخأي

 ىسيئرلا لوصحملا حبصأ ىتح , قاكاكلا جاتنا ىلع بهذلا لحاس

 واكاكلا ةراحت تادبو 5  ىرخالا تالوصحلملا ةفاك تلمهأو « كائه

 ١ ةبرامعتسالا تاقالعلا ,روص عسشبأ دخأت

 :«فاكاكلاب لعن ةةيقم يشدلا نعاس تايداضلا كطاطا
 2« هزعس» ضافخنا وأ عافترا ىلع ةفقوتم نيعرازملا تاوقأ تراصو
 نيوكتب تماق , هديروتو واكاكلا ءارقل ةكرش نوئآالث كانه تناكو
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 نييئطولا واكاكلا ىههتنمل نكمم رعس لقأب مدقتت ىتح ةدحاو ةكرش

 ٠ رعسلا اذه لوبق ىلع نوربجيف
 ىلا ريشن , قاكاكلا رناعسأ ةلزهم نع ثيدحلا ىف ىضمن نأ لبقو

 : 2 ىناطيربلا رامعتسالاب

 هنم قفني ىك لام ىلا جاتحي بهذلا لحاس ىف عرازلا ناك دقف

 نوبارملا ناكو , مسوملا ةياهن ىلا هب شيعي ىتحو « لوصحملا ىلع
 همايقو « ةعرزملا ىلع نئادلا ءاليتسسا لباقم ىف لاملا اذه هل نومدقب
 نأ وأ « هدئاوفو هنيد دادرتسا هل متي ىتح هسفنل لوصحملا دصحب

 اثلث ٠ نئادلل هلوصحم ىثلث ملسي نأ ىلع حالفلا دي ىف ةعرزملا لظت
 ٠ ةدئافلا لباقم اثلثو 2« نيدلا لصأ نم

 ضرالا نوحالفلا ريجه نأ تالاحلا نم ريثك ىف ةجيتنلا تناكو

 ٠ مهباسحل اهتولغتسي اوأدبو نونئادلا اهيلع ىلوتساو

 واكاكلا نم دحاولا نادفلا لوصحم جاتنا ناك ١9958 ةئس ىفو

 دعبب ىذلا قوسلا ىلا حالفلا هلمحي « تاهينج ةعبس ىلاوح فلكتي
 تاهينج ةتس ىبروالا ىرتمنملا هل مدقي ثيح « هضرأ نع اريثك
 حالفلا هيلع لصحي ام لك ناك ؛ لقنلا فيلاكث مصخ دعبو ء فصنو
 اهردق ةراسخ لمحت هنأ ىأ تاهينح ةثالث زواجتي ال هلوصحم لباقم

 * تاهينج ةعبرأ

 بهذلا لحاس ىف نيحالفلا نم واكاكلا نط ىرتسشت ةكرشلا تناك

 نيسمخب ةدحتملا تايالولا ىف هعيبب موقتو اهينج رشع ةسمخ غلبمب

 لصي ب الثم 197١ ةئس ىف  نايحالا ضعب ىف هنمث ناك لب اهينج
 ْ ٠ اهينج ٠٠١ ىلا

 بهذلا لحاس ىف حالفلا نولغتسي نويناطيربلا راجتلا نكي ملو
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 هدحاو لوصحم ىلع دالبلا دامتعاف ء اضيأ رتشمكو لب , طقف عئابك

 ةيعارز تالآ نم ةيناطيربلا تادراولا ىلع دمتعت اهلعج واكاكلا وه
 ٠ نامثالا شحفأب مهل عابت مئاضبلا هذه تناكو ٠ ماعطو سبالمو

 فدهتست تناك ىتلا « ةيلالغتسالا ةسايسلا هذهل ةيمتح ةجيئنو

 نم ةكرح لوأب نوحالفلا ماق بهذلا لحاس بعش عيوجتو راقفا
 نع فقوتلا ةكرح تأدب ١915019 ةنبس ربوتكأ ىفف ايقيرفأ ىف اهعون
 نيبارملا عنل ناجللا تنوكو تاعامتجالا تدقعو « واكاكلا ميلست

 *اضيأ تنلعأ امك « فقوتلا ةكرح- لش نم بناجالا ىضارالا باحصأو
 نكي ملو , ةقد لكب رارقلا اذه ذفنو ةيناطيربلا عئاضبلا ةعطاقم

 مهوديأو ندملا ناكش مهكراش دقف , ةكرعملا ىف مهدحو نوحالفلا
 لحابس تادراو تطبه نأ ةكرحلا هذه رثأ نم ناكو اقلطم اديبأت

 هينج نويلم فصنو انويلم ١؟ نم ريشكنال تاجوسنم نم بهذلا
 ىناث بهذلا لحاس ناكو ٠ هيئج نويلم فصنو نييالم ةتس ىلا
 دق مهنزامخم نأ ريشكنالب جيسنلا وجتنم دجو امنيحو ريشكتالل ليمع

 فالآ لطعتو عناصملا تقلغأ ٠ هفيرصت نوعيطتسي ال جاتناب ت'الثما
 ةكرح نأ دقتعت ةيناطيربلا تاطلسلا ثناكو ٠+ نييناطيزبلا لامعلا
 ىف ةيمهأ رمالا طعت مل اذلو لسشعت ام ناعرس ةعطاقملاو فقوثلا

 ةموكسحلا تلسرأ ريشكنال باصأ ام تأر املف ٠ رمالا ءىداب
 ةئجللا تهتناو « قيقحتلل ليون مايلو رتسم ةسائرب ةئجل ةيناطيربلا
 مفرو «٠ نيينطولا نم واكاكلا ءارش ىف راكتحالا ماظن ءاغلا ةرورعض ىلا

 تسسأف ٠ تأآدب دق تناك ةيناثلا ةيلاعلا برحلا نأ الا ء هرعمس

 نكي مل سلجملا نكلو « واكاكلا ءارش ىلوتي ايموكح اسلجم ةموكحلا
 اهينج رشع ةثالث عفدي ناك دقف 2 ةيراكتحالا ةكرشلا نم اعسششج لقأب

 .نيسمخب ةيناطيربلا ةموكحلا هعيبت تناك امنيب واكاكلا نطل انمث
 ٠ دحاو ماع ىف هينج نويلم 55 هردق احبر كلذ نم تنجف ٠ اهينج
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 هدفا ةكرشل واكاكلا ءارش راكتحا نع ةموكحلا تلزانت مث

 ٠ قيرطلا سفن ىف تراس ىتلا

 لالغتسسالا :بع مهيلع عقي نيذلا نوحالفلا ءالؤه ددع غلبيو

 ةمواقللا ةكرح ادب نم لوأ اوناكو 0 حالف فلآ ةثامثالث « ىرايعتسالا

 لمعي « نيرخآ ريجأ لماع فلأ ةثامثالث مهبناج ىلاو رامعتسالا دض
 ابهباحصأ نم نويناطيربلا اهعزتنا ىتلا واكاكلا عرازم ىف مهمظعم

 ةيلاعي ىذلا كلذ نع نامرحو ةقاف نم هنوناعي ام لقي الو ٠ نييلصالا

 ٠ ةصاخلا مهضرأ ىف واكاكلا نوحتنب نيذلا نوحالفلا

 اميس الو ..مجانملا لامع نم اغلأ نوعبرأ دجوي ءالؤه بناج ىلاو
 2 ةيناطيربلا بهذلا مجانم ةكرشل بهذلا نوجرختسي نيذلا كئلوأ

 اهدحو ١96054 ةنس ىف مهجاتنا نم ةكرشلا هتلصح ام غلب نيذلاو

 ىف مهئالمز عم لامعلا ءالؤه فلؤيو ٠ تاهينجلا نم نييالم ةينامث

 ىوقأ زبئجنملا مجانمو موينمولالا هنم جرختسي ىذلا تيكوبلا مجانم
 ٠ ايقيرفأ برغ ىف لامعلل داحتا

 مدعب ةيقيرفالا كا رستم نيف هو نع فشلا داسرسكو

 دقو ٠ « ىسق ىستلا مه ةبابذ راضشتنال كلذو ضيبلا نم ناكس دوحلو

 لحاس ىف ميلعتلا نم ام اعون ةعفترم ةبسنب حامسلا كلذ ىعدتسا
 نم الدب نوموقي نييئفلاو نيماحملاو نيفقثملا نم ةقبط مجيرختل بعذلا
 تاكربشلا اهجاتحت ىتلا ةينفلاو ةيرادالا لامعالاب ضيب”الا لجرلا

 تعضو تارمعتسملا عيمج ىف لاحلا وه امكو ٠ كانه ةيناظيربلا

 ولا ا ناز رع عش ةققحل كيسا

 اهضعب ؛ بهذلا,لحاس ناكسس نم ةطسوتم ةقبط تماق امك
 ٠. ةيرامعتسالا تاكرشلاب اهلمع طابترال ةجيتن رامعتسالاب تطبئرا
 امل ارظن هيلع ةيرامعتسالا تاكرشلا طغضب رعشي رخآ'الا ضعبلاو

 ٠ ةلقتسم ةريغص ةعائص وأ ةراجت نم اهدارفأ هب موقب
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 روعشلا ىف الئاه اروطت برحلا تدهش « دنهلا ىف ثدح امكو

 جراخ نوب راحي بهذلا لحاسب ءانبأ نم دونجلا ناكو « ىنطولا

 دضبرحلا ىف اوكرتشا نأ دعب اديدج ايعو نولمحي اوداعو . مهدالب
 قاثيم ناك مث « ةلقتسم ةررحتم ىرخأ ادالب مهنيعأب اوأرو ؛ ةيشافلا

 ممالا قاثيم ءاجو ٠ اهريصم ريرقت ىف ممالا قح نلعأ ىذلا ىطنلطالا

 روعشلا نيب مث ىذلا لعافتلل ةجيثنو ٠ قحلا اذهل ادكؤم ةدحتملا

 نوكت ملاعلا تداس ىتلا ررحتلا حورو بهذلا لحاس ىف ىنطولا

 ةئيه لوأ ناكف ١9519 دبس ىف « بهذلا لجاسل دحتملا رمتؤملا »

 فئاوط فلتخم نم لماش دييأتب عتمتت دالبلا هذه ىف ةيسايس

 زكرث ىذلا فدهلا ناكو ٠ راجتو نيفقثمو نيحالفو لامع بعشلا
 ٠ نكمم تقوأ رصقأ ىف ىئاذلا مكحلا وه ةئيهلا هذه حافك هلوح

 عئاسضفبل ١ ةعطاقمو واكاكلا عيب نع فقوتلا ةكرح حاجن ذئمو

 ضرالاب رعشسشي ىئاطبيربلا رامعتسالا أدب ١951 ةئس ةيئاطيربلا
 هتسايس ىلا اجلي أدب كلذلو ٠ بهذلا لحاس ىف همادقأ تحت ديمت
 اروتسسد ىئاطيربلا مكاحلا نلعأ ١444 ةنس ربوتكأ ىفف « ةفورعملا
 ريتاسدلا رثكأ هنأب هتفصوو « ةيناطيربلا ةفاحصلا هل تلله اديدج
 اذهب نيماع ةدم نويئطولا عدخو « ةيئاوتسالا ايقيرفأ ىف ةيطارقميد

 قح بهذلا لحصاس ىف نييقيرفالا حنمي ناك اقح وهف : روتسدلا

 ناك ةرازولا ىلع ىقيقحلا هفارشالا نكلو ةيعيرشتلا ةيعمجلا باختنا

 ةنس ىف بهذلا لحاسل دحتملا رمتؤملا سسأت امنيحو « ماعلا مكاحلل
 لجأ نم ةيروتسدلاو ةينوناقلا لئاسولا ةفاكب » لمعلا نلعأ 1

 رصقأ ىف ٍبعشلا ىديأ ىلا اهيلع فارشالاو ةيموكحلا ةرادالا لاقتنا

 ٠ < نكمم تقو

 ةعساو ةكرح تماق نأ ىلا « ديدجلا روتسدلا دض لاضنلا دتشاو



 مك .-

 ةكرح ثرمتساو ةيبروالا عئاضبلا ةعطاقمل ةمصاعلا « اركأ » ىف

 ةيملس ةرهاظم تماقف هلمكأب 1958 ةنس رياربف رهش لالخ ةمواقملا

 نورشعو ةعست لتقف اهيلع رانلا قالطاب ماعلا مكاحلا رمأو © اركأ ىف

 بلط نأ ثداوحلا ٠ هذه ءارج نم ناكو نوثالثو ةعسسو ناتثم م رجو

 ىزيرك دلاريج ريس ماعلا مكاحلا ةلاقتسا بهذلا لحاسل دحتملا رمتؤملا

 ش ٠ ةرشابم ليينطولا نم ةموكح فيلاتو

 ةئس لاقتعاو ءىراوطلا ةلاح نالعا وه كلذ ىلع ةموككلا در ناكو

 ءامعزلالاقتعا نكي ملو ٠ هموركت روتكدلا مهنيب نم رمتؤملا ءامعز نم

 ةكرحلا تداز ضيقنلا ىلع لب ٠ نيرئاثلا ٠ نييقيرفالا فيخيل ةتسلا

 7 تلسرأو ٠ بضغلا نم ةجوم اهلك دالبلا تحاتجاو « اباهتلا ةيئنطولا
 اروتسد .حرتقاف قيقحتللا و نسطاو ةنجل » ةيناطيربلا ةموكحلا

 نأ اهيف تحضوأ ىتلا اهنركذم نسطاو ةنلجل تمدقو ٠ اديدج

 ديدج روتسد عسسصضو بجيب هنأو 2, لمعلل اخلاص دعب مل روتسدلا

 ٠ مهسفنأ نويقيرفالا هغوصب

 لزانتينأ رامعتسالا- ىلع ناكو ؛ اهدشأ ىلع ةينطولا ةكرحلا تناك

 مهروتسد عضو قح نييقيرفالل ىطعأف ؛ ةطلسسلا نم ريشك نع

 ٠ ةينطولا ةكرحلا قيزمت ىلع لمعي ناك هنكلو « مهسفنأب

 تيمس ديدجلا روتسدلا عضول اوضع نيعبرأ نم ةنجل مكاحلا نيعو
 رصانع رثكأ ىلا ةوعدلا ةموكحلا تدعأو ةيروتسسدلا ىسوك ةنجل

 ريتركسسلا هموركلت روتكدلا ناك امنيب اًدكعو ةيعجر دحتملا رمتؤملا

 فورعملاه اكئاو » روتكدلا ناك : ةنحللا جراخ «٠ دحتملا رمثؤملل ماعلا

 ٠ اهيف اوضع ةيعجرلا هتاهاجتاب

 مراصنأو وه هل ةصرف ةنجللا جراخ هموركل روتكد دوحو .ناكو

 اهتعبتا ىتلا ةنداهملا ةسايسل فينعلا دقنلا هيجوتل رمتؤللا بايش نم
 «٠ ىتاذلا مكحلا ىق بعشلا بلطم ىلع رارصالا نم الدب ةنجللا
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 اكناو روتكدلا ماق دقف ٠ رامعتسالا هيلا فدهي ناك ام ثدحو

 ةيحنتب رمتؤملل نيمعزتملا بهذلا لحاس ءايرثأ نم نويعجرلا هؤوالمزر
 تعمتجاو « رمتثؤملل ماعلا ريتركسلا بصنم نم هموركن روتكدلا

 بزح نيوكت بزحلا دامع اهرابتعاب تررقو رمتؤملاب بابشلا ةمظنم
 ٠ هموركن ةماعزب ىبعشلا رمتؤملا

 ىلا ةيئنطولا ةكرحلل رامعتسالا اهددس ىتلا ةبرضلا تدئراو

 ءايرثآ دي ىف ةظحللا هذصه ىتح.  رمتأملا ةدايق تناك دقلف ؛ هردص

 اوماد ام ةينطولا ةكرحلا ةنايخل دادعتسا ىلع ءالؤهو ٠ بهذلا لحاس

 هب نوسضي بئساكملا. نم دح ىلا رامعتسالا عم مهتمواسمه ىف نولصي

 ٠ مهحلاصم

 ءانبأ ىلا هيف ةدايقلا تلقتناو , ىبسعش بزح نوكن دقف نآالا امأ

 « ىرامعتسالا لالغتسالا ةأطو تحت 'نوقنتخي نيذلا بهذلا لحاس

 ٠ نيينطولا نيفقثملاو ليحالفلاو لامعلا دي ىف ةدايقلا تحبصأو

 1159 ةنس ربوتكأ ىف اهروتسد عورشم ىسوك ةنجل تردصأو

 .هناجلو هعورفب روذجلا قيمع حبصأ دق ىبعشلا رمتؤملا بزح ناكو

 داحتالاب ىبعسشلا رمتملا بزح اعدو ٠ مجنمو « ةيرقو , ةنيدم لك ىف
 ربمقوت ٠١ ىف « اناغل » ةيباينلا ةيعمجلا دقع ىلا تاباقنلا رمتؤم عم
 ٠ نطاوم فلأ نونامث هرضحو اركأ ىف عامتجالا دقعو ١959 ةئس

 ةيميلقالاو ةيزكرملا ةموكحلا لكش ددحت ةركذم نوعمتحجملا ردصأو

 عامتجالا بلاطو « ةيئاضقلاو يةذيفنتلاو ةيعيرشتلا تائيهلا لكشو
 ٠ ىسوك روتسد ىلع تالدعتلا هذه لخدت نأب

 هنأب هموركت نلعأف ٠ هابتنا ىأ تاحرتقملا هذه ةموكحلا رعن' ملو

 حافكلا !دييسف ىسوك روتسد ىلع تاليدعتلا هذه ةموكحلا لبقت مل اذا

 ٠ نؤاعتلا مدعو ء فنعلا مدع ىه كلذ ىف هتطخ تناكو ٠ ىباجيالا

 نكي ملو ٠ ىبعشلا رمتؤملا بزح ءامعز داهطضا ىف ةموكحلا تأدبو



 هذاا

 ىف مهب ىقلم مهسفنأ تاباقنلاو بزحلا ءامعز دجي نأ نود رهش رمب

 ش ٠ نوحسلا

 تاريخ دعا ريذو ا ىعدف نارا ىف ةبغرلاب ةموكحلا ترهاظتو

 نيدرمتملاب مهيمست تناك نيذلا ءامعزلا ضعبو هموركن روتكدلا

 ,ىتاذلا لالقتسالا بلط ىلع هموركت روتكدلا ىصأو ؛ فقوملا ةشقانمل

 اهسيلوبو اهلششيح تدعأ دق ةموكحلا تناكو ٠ تاضوافملا ترشعتو
 ءىراوطلا ةلاح ةموكحلا تنلعأ ىباجيالا حافكلا ءدب ةموركن نلعأ املف

 رمتؤم مهديأو ٠ بارضالا اونلعأ دق نويموكحلا لامعلا ناكو

 حافكلا هدب هموركن نلعأ ىثح اروهش بارضالا رمثساو ٠ تاباقنلا

 تماقف باهرالا لامعأ نم هروصت نكمي ام لك ىلا ةموكحلا تأجلو
 امك 2 هتاكلتمم ترداصو ىبعشلا سثؤملا بزح بتاكم ةمحاهمب

 تامحهب « ةفصاعلا قرف م تماقو نييبروالا راجتلا ىلع حالسلا تعزو

 ءاسنلا ىلع راتلا قلطت تناك امك ٠ لزعلا نيئطاوملا بامهرال ةحلسم
 +٠ رعذلا ةعاشا دصقب مهينطاوم نم ىأرم :ىلع لاجرلاو لافطالاو

 ٠ هؤامعز لقتعاو بزحلا ةفاحص تلطعو

 ء ارورس مهباينأ نع نورشكي هموركن ءادعأ نم نويعجرلا ناكو
 دوعي نأو « دب'الا ىلا ىبعشلا رمتؤملا بزح مطحتي نأ نوديري اوناك
 2« ةسأر نحب مل بعشلا نكلو ٠ نيرمعتسملا عم نواعتلاب مهيلا رمالا

 بزحلا تامظنم نودوقي باهرالا ةضبق نم اوتلفأ نيذلا ءامعزلا لظو

 ةلاح رارمتسسا هيلا ىدؤي دق امب ةموكحملا ترعش نيماع دعبو
 ءاغلا تنلعأف « رامعتسالاب ايئاهن فصعي دق راجفنا نم ءىراوطلا

 ١960١ +٠ ٌةنس رياربق ىف ةديدج تاباختنال تعدو ءىيراوطلا ةلاح

 سيئرلوأ ةموركت حبصأو ٠ اقحاسس ىبعشلا رمتؤملا بزح زوف ناكو



 م9515 ب

 رامعتسالا أدبو ٠ ةرمعتسملا ايقيرفأ ىض دوسلا نيبقد رفالا نم ءارزو

 تكيحو . نييعجرلا نم هبانذأ ىلا دمعف « ةداتعملا هبيلاسأ ىلا اجلب
 تنشو ٠ نيرخأتملا لئاسبقلا ءامعزل ىواشرلا ثحنمو . تارماؤملا

 ماظنلا لخدأ ىذلا « دوسالا روتاتكيدلا ٠ هموركن دض ةياعدلا تالمح

 نيب فالخلا داكو ٠ ؛ هتيروتاتكيد » ضرفي ىكل ناملربلا ىف ىبزحلا
 ٠ ةحلسملا تاكابتشالا دح ىلا لصي نييعجرلاو هموركن

 دض هحافك ىف رمتساو + دلجب دئاكملا هذه لك هموركن هجاوو

 2, بهذلا لحاسل ايلهأ اكنب ًاشنأف +٠ ةيبنجالا تاراكتحالاو داسفلا

 ايقيرفأ ةكرش راكتحا مطحي ىتح واكاكلا ةراجتل ةينطو ةكرش أشنأو
 لحم ةماعلا فئاظولا ىف نؤلمحي نويئطولا' أدبو + ةدسحتملا

 اش زييمتلل هتدضهانم نع ةموركن نلعأو ٠ سيبروالا
 ٠ هلاكشأ ةفاك ىف

 ٠ اماع رشع ةنماثلا زواج نم لكل ماعلا عارتقالا قح حنم

 نيوكتب نييعجرلا هناوعأ ىلا زعوأن ديدج نم رامعتسالا كرحتو
 اموجه نشي أدبو « ريرحتلا ةكرح بزح » مسا هسفنل ذختا بزح

 تيرجأو 2 فقؤملا مسحل ةديدج تاباختنا ءارجا نم دبال هنا

 ٠ ١أ565 ةئس ويلوي ىف تايباختنالا

 ةييعمجلا دعاقم بلغاب هر د ا ا

 ٠ ةيعجرلا ةيرامعتسالا

 , 1907 ةنس ويلوي ١ ىف ةيعيرشتلا ةيعمجلا تعمتجا دقو
 ةيناطيربلا ةموكحلا نم بلطت نأب ةموكحلا ىلا اهتايصوت تردصأو

 ٠ بهذلا .لحاس لالقتسا نالعال دعوم ديدحت



 كك

 دق هنأ ,ء 11505 ةنس ربمتس 19 ىف ةيناطيربلا ةموكحلا تدلعأو

 ؟ هموركن ىضمي .نيإأ ىلا نكلو
 ىف لالقتسالا ىل  بهذلا لحاس بعسشب ىضمي وهو هموركت نا

 ٠ قرط ةدع همامأ ثلوتموكلا قاطن

 ىتلا ةتسايبسو ةيركسمعلا هتالتكتب « ىبرغلا ملاعلا : امهلوأ

 ٠ ىلودلا رثوتلا رارمتسسا فدهتست

 ٠ ىكارتشالا ركسملا : امهيناثو

 ٠ جنودناب ةلتك : امهئلاثو

 بعشلا بزح دامتعا نم مغرلا ىلعف « دعبتسم قرطلأ هذه ىناثو
 هاجتالل دعتسم ريغ هموركن ناف ء هل تاباقنلا داحتا دييأت ىلع
 ىتنس ىف ةرازولا لكش هناثال هموركن اودقتلا نيذلاو ء اراسي

 ىلع ضارتعالا قحب ىناطيربلا مكاحلل ظافتحالا عم 5 ١5559

 ملاعلا ىلا موينمولالا ريدصتب هموركن حامس ىلا نوريشيو 2 نيناوقلا
 ٠ تارئاطلا ةعانص ىف اهنع ىنغ ال ةيجيتارتسا ةدام ىهو « ىبرخلا

 ىتلا ةيرامعتسالا تارماؤملا طوبطخأ ىف عقو هموركت نأ نوريو
 ناإل كلذو 2« نومهاو باتكلا ءالؤه ٠ تارمعتسملا ةرازو اهتعضو

 ةسايس ىلع مكحلل ةديدج سسيياقم تدجوأ دق ناالا ةيلودلا فورظلا

 ولا اوما ا بص رع و لادم رس رح د لا ام ةلود

 رهوج حعبصأ امناو ؟ ىلامسأرلا ماظنلا ميعدت وحن وأ ةيكارتشالا
 رتوتلا ةدح فيفختل ةلودلا هذه همدقت ام ىدم وه نأالا ةلأسملا

 نيذلا باتكلا نا لوقن نأ دولو « توا حبش داعباو , لودلا

 اوناك ٠ ثلونموكلاب طابئرالا أدبم لبق هن*ال هموركت نودقتني
 ء ثلونموكلا قاطن ىف لالقتسالا لبق امنيح ورهل لبق نم نودقتنب
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 نيلماع ائوكت نأ نم ناليدس عنم وأ ىناطيربلا ثلونموكلا هعنم لهف

 ؟ برحلا حبش داعبا ىفو 2« ىلودلا فقوملا فييكت ىف نيماه

 ' نع اولخت نيذلا نييسايسلا ضعب بهذلا لحاس ىف ائيار دقل
 ملو رامعتسالا حلاصم عم ةيتاذلا مهحلاصم تضراعت امئيح ةكرعملا

 نوحالفلاو لامعلا اهحنمي ىتلا ةقنلا ىدم انبأرو ٠ مهنم هموركن نكي

 طابترالا نم اروفن ةينطولا ىوقلا رثكأ مه ءالؤهو هموركنل نوفقثملاو
 نأ روصتن نأ ناكمب ةبوعصلا نمو ٠ ةيركسعلا رامعتسالا فالحأب

 ٠ ةقثلا هذه نوخي نأ نكمي هموركن

 جلاتن نالعا بقع « ةيقيرفالاو ةيويساالا لودلا تبيرعأ دقلو

 ومهم هموركن راصتنا نأب اهروعش نع ١965 ةلسس ويلوي تاباختنا

 ىف اهرابتعا اهل ةديدج ةوقو « ةيقيرفالاو ةيويسالا لودلل راصتنا

 نمو٠ لودلا هذه اهعبتن' ىتلا ةيلالقتسالا ةيمالسلا ةسايسلا ةيلعاف

 لود هوحن هيدبت ىذلا ىدولا روعشلا اذهل هموركن ركنتي نأ بعصلا
 ٠ جن ودتاب

 نا : 15١95 ةنس سطسغأ ١5 خيراتب ماره”الا ةديرج تلاق دقو

 نوكت نأ ىلا ةوعدلا ةوقب ن"الا ددرت' « اركأ ه.ىف ةينطولا فحصلا

 نا بهذلا لحاس ىف ةيئطولا فحصلا لوقتو « نييقيرفالل ايقيرفأ
 داهجلا نأ ىلع بيطلا لثملا تبرض دقو « ةيقيرفالا ةراقلا جان رصم

 ةكرابملا هترمث رمثي نأ دبال لالقتسالاو ةيرحلا ليبس ىف حيحصلا

 ءالج اهيضارأ نم ربش لك نع ةيناطيربلا تاوقلا ءالج اهل ققحت دقف
 *« اماع ال ءاهز اهردص ىلع امثاج لالتحالا لظ نأ دعب الماك

 ناملرب ىف ءاضعالا لاب لغشي « نييقيرفالل ايقيرفا ٠ عوضوم ناو
 نوينامربلا ءالؤيه كشي الو : ارح اباختلا بختنا ىذلا بهذلا لحاس

 ةيقيرفالا بوعشلا ةضهن مامأ ىدي'الا رفوتكم فقت نل رصم نأ ىف

 *ماتلا لالقتسالاو ةلماكلا ةيرحلاب زوفلل ىنطولا داهمللا ىف ةتيمتسملا ْ
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 مضي رمتؤم دقع ىلا هموركت روثكدلا اعد /!١501 ةنسس سرام ىفو
 ب ايبيل  ايريبيل  ايبويثآ  رىصم : ةيثالا ةيقيرفالا لودلا

 ٠ سنوت  ايقيرفأ بونج نادوسلا سكارم

 اهلسرأ ىتلا ثاركذملا ىف رمتؤملا اذه نم فدهلا ةموركن حضوأو

 ريغ ةيقبرفالا بوعشلا. لبقتسم ثحب وهو « لودلا كلت تاموكح ىلا

 نيمأستل ةمزاللا تاوطخلاو , ىرصنعلا زييمتلا ةلكسشمو « ةلقتسملا
 اذه دقع حرتقا دقو ٠ ةلقتسملا ةيقيرفالا لودلا ةدايسو لالقتسا
 طابرلا وأ ةجنط وأ اركأ ىف /١961 دس رسمسيد ,رهش ىف رمثؤملا
 تقولا نأب /١901 ةنلس ويلوي ٠١ ىف ةموركت حرصو ٠ ةرهاقلا وأ
 ٠ نييقيرفالا توصب ايقيرفأ ملكتن نال ناح دق

 5 ادعام 2« رمتؤملا اذه دقعل اهدادعتسا اهعيمج لودلا تديبأو
 داحتا ضفري نأ ىهيدبلا نم ناكو « رو ضمحلا ضفر ىذلا ايقيرفأ
 ةسايس ىلا ةوعدلاب هفادهأ ددح ىذلا رمتؤملا روضح ايقيرفأ بونج

 ريرتحت ىلع لمعلاو , ىرصنعلا زييمتلا ةبراحمو , زايحنالا مدع
 نال كلذو 2« ىبروالا رمعتسملا راكتساو لالغتسا نم دوسالا سنجلا
 ىف ىرصنعلا زييمتلا سراسمت ايقيرف' بونج داحتا ىف تاطلسلا

 5 ٠ هروص عشبأ

 ايبدأو ايدام هموركن ديؤت نأ ةيويساالاو ةيقيرفالا بوعسشلا ىلعو
 «٠ ةيرامعتسالا تارماؤملا دض نادبملا ىف هدحو سبل هلأ رعيشي ىتح

 هناا.
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